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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Pavol Greško v mladom veku rozhoduje dôležité zápasy 

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

1.2. Ministerstvo školstva: Evanjelické cirkevné dni Slovákov budú prvýkrát mimo Slovenska 

     [parlamentnelisty.sk; 28/06/2016; vef ; Zaradenie: Politika] 

1.3. Spišská nová ves predala katolíckej charite budovu za jedno euro 

     [24hod.sk; 28/06/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova Regióny] 

1.4. Spišská nová ves predala katolíckej charite budovu za jedno euro 

     [teraz.sk; 28/06/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.5. Športom aj za dobrú vec: FOTO z akcie v Gemerskej Polome 

     [roznava.dnes24.sk; 28/06/2016; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

1.6. Divadlá, koncerty aj letné kino: V Spišskej onedlho začína kultúrne leto 

     [spisska.dnes24.sk; 28/06/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.7. Rozostavaná budova v centre mesta už patrí Spišskej katolíckej charite: Mesto ju predalo za 1 euro 

     [spisska.dnes24.sk; 28/06/2016; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

1.8. Budovu detských jaslí v Spišskej Novej Vsi využije charita 

     [korzar.sme.sk; 28/06/2016; sita ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.9. Noviny Spiša sú tentoraz horúcejšie 

     [korzar.sme.sk; 28/06/2016; red. ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.10. V Spišskej Novej Vsi vytvorili slovenský rekord v počte objatí 

     [korzar.sme.sk; 28/06/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.11. Usporiadateľa pretekov zbil vodič. Skončil v nemocnici 

     [korzar.sme.sk; 28/06/2016; Klaudia Jurkovičová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.12. DAC prehral v prípravnom stretnutí s Karvinou, Prešov s Jabloncom (video) 

     [profutbal.sk; 28/06/2016; profutbal.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

1.13. Obľúbený Kinematograf zavíta aj do Nových Zámkov: TIETO filmy si vychutnáme 

     [novezamky.dnes24.sk; 28/06/2016; Anton Hrachovský ; Zaradenie: Nové Zámky] 

1.14. Už teraz si zapíšte do kalendárov: Top 10 akcií v Spišskej a okolí počas letných prázdnin 

     [spisska.dnes24.sk; 28/06/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.15. Rozširujú základňu pod košmi 

     [Prešovské noviny; 25/2016; 28/06/2016; s.: 27; šč ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.16. Poslanci opravu skateboardového ihriska nepodporili 

     [Humenské noviny; 25/2016; 28/06/2016; s.: 3; JANA OTRIOVÁ ; Zaradenie: Spravodajstvo/Inzercia] 

1.17. V mladom veku rozhoduje dôležité zápasy 

     [Humenské noviny; 25/2016; 28/06/2016; s.: 24; VLADIMÍR VASILENKO ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.18. Počas Mariánskej púte vypravia do Levoče mimoriadne vlaky 

     [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 10; ešl ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/INZERCIA] 

1.19. Ružový pochod spojil ľudí s dobrým srdcom 

     [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 7; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/KULTÚRA/INZERCIA] 
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1.20. Dva tituly a splnený limit pre Garčárovú 

     [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 28; (db, riso) ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.21. Na Spiši letia domáce aj zahraničné dovolenky 

     [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 2; EVA ŠOLTÍSOVÁ, JANA PISARČÍKOVÁ ; Zaradenie: TÉMA/ SPRAVODAJSTVO] 

1.22. Spišiaci celkovo strieborní 

     [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 28; RED ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.23. NAJDÔLEŽITEJŠIE AKCIE NA SPIŠI POČAS CELÉHO TÝŽDŇA 

     [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 21; jp, ešl, rin ; Zaradenie: SERVIS/INZERCIA] 

1.24. Dni humoru zabavili Novovešťanov 

     [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 4; (ešl) ; Zaradenie: KULTÚRA/INZERCIA] 

1.25. Spišské folklórne slávnosti predstavili tradičnú kultúru 

     [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 7; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/KULTÚRA/INZERCIA] 

1.26. Za tragickú sánkovačku obvinili učiteľku 

     [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 10; (ešl) ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/INZERCIA] 

1.27. Polmaratón z Košíc do Sene absolvovali bežci i korčuliari 

     [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 25; (db, riso) ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.28. Počas Mariánskej púte vypravia do Levoče mimoriadne vlaky 

     [korzar.sme.sk; 28/06/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.29. Dva tituly a splnený limit pre Garčárovú 

     [korzar.sme.sk; 28/06/2016; db, riso ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.30. Futbalisti MFK Rožňava uzavreli sezónu 

     [korzar.sme.sk; 28/06/2016; Peter Podolinský ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.31. Obeť je v kóme, útočníci pôjdu za mreže 

     [korzar.sme.sk; 28/06/2016; Róbert Bejda ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.32. Pohotovosť v lekárňach - streda 29. júna 

     [korzar.sme.sk; 28/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

1.33. Policajné hliadky na Slovensku 28.6.2016 

     [automix.atlas.sk; 28/06/2016; Redakcia ; Zaradenie: Hliadky] 

1.34. Kam za kultúrou - streda 29. júna 

     [korzar.sme.sk; 28/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

1.35. Zabavte sa kŕmením zvierat, vyberte sa do praveku: Hurá, ide sa do zoo 

     [pluska.sk; 28/06/2016; Plus JEDEN DEŇ/op, van foto: Slovakia Travel, ČTK, archív ; Zaradenie: Rady a tipy] 

1.36. Polmaratón z Košíc do Sene absolvovali aj bežci a korčuliari zo Spiša 

     [korzar.sme.sk; 28/06/2016; db, riso ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.37. Retro meranie 

     [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 28/06/2016;  Peter Tarasovič; Zaradenie: z domova] 

1.38. Vodič zbil usporiadateľa pretekov, lebo ho nevpustil na uzavretú cestu 

     [noviny.sk; 28/06/2016; Matúš Gavlák ; Zaradenie: Slovensko] 

1.39. V Spišskej Novej Vsi rozdali vyše 17-tisíc objatí 

     [netky.sk; 28/06/2016; SITA ; Zaradenie: Zaujímavosti] 
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1.40. V Spišskej Novej Vsi vytvorili slovenský rekord v počte objatí 

     [Korzár; 151/2016; 29/06/2016; s.: 4; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.41. Usporiadateľa pretekov zbil vodič. Skončil v nemocnici 

     [Korzár; 151/2016; 29/06/2016; s.: 6; kla ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.42. Obeť je v kóme, útočníci pôjdu za mreže 

     [Korzár; 151/2016; 29/06/2016; s.: 5; rob ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.43. Takto sa pripravili na tisícky pútnikov 

     [Nový Čas; 151/2016; 29/06/2016; s.: 6,7; Peter Novotný ; Zaradenie: REGIÓNY] 

1.44. Ako pôjdu vlaky cez Levoču 

     [Plus jeden deň; 151/2016; 29/06/2016; s.: 7; tim ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.45. Policajné hliadky na Slovensku 29.6.2016 

     [automix.atlas.sk; 29/06/2016; Redakcia ; Zaradenie: Hliadky] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Pavol Greško v mladom veku rozhoduje dôležité zápasy 

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

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. 

 

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. 

 

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

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? 
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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. 

 

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 
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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? 

 

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. 

 

-END 
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1.2.  Ministerstvo školstva: Evanjelické cirkevné dni Slovákov budú prvýkrát mimo Slovenska 

 [parlamentnelisty.sk; 28/06/2016; vef ; Zaradenie: Politika] 

http://www.parlamentnelisty.sk/politika/politici-volicom/Ministerstvo-skolstva-Evanjelicke-cirkevne-dni-Slovakov-budu-prvykrat-mimo-

Slovenska-271591 

 

Minister školstva Peter Plavčan prijal biskupa Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. (ECAV) na Slovensku, Milana 

Krivdu. Zhovárali sa o blížiacich sa evanjelických cirkevných dňoch Slovákov v Békešskej Čabe. Biskup pozval ministra 

na slávnosť, ktorá bude začiatkom júla (6.-8. júla). 

 

Foto: SITA 

Popis: Peter Plavčan 

 

Témou celocirkevného misijného podujatia bude Reformácia a národné povedomie (Príspevok slovenských evanjelikov k 

500. výročiu reformácie cirkvi). Biblickým heslom stretnutia bude verš z Knihy žalmov 119, 46: "O Tvojich svedectvách 

chcem hovoriť, pred kráľmi sa nezahanbím." 

 

Evanjelické cirkevné dni sa konajú každé dva roky. Predchádzajúci ročník hostila Spišská Nová Ves (2014), predtým 

Lučenec, Žilina (2010) a Bratislava (2008). Tento rok bude prvýkrát za hranicami Slovenska, v Maďarsku. 

 

Biskup Milan Krivda informoval ministra aj o stave evanjelického školstva v Západnom dištrikte ECAV a o možnostiach 

jeho rozvoja. Západný dištrikt má tri bilingválne gymnázia – v Banskej Bystrici, v Tisovci a v Bratislave, pričom všade 

dosahujú nadpriemerné výsledky. Na záver biskup spomenul aj prebiehajúce prípravy na oslavy 25. výročia vzniku 

evanjelického školstva na Slovensku. 

 

autor: vef 
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1.3.  Spišská nová ves predala katolíckej charite budovu za jedno euro 

 [24hod.sk; 28/06/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova Regióny] 

http://www.24hod.sk/spisska-nova-ves-predala-katolickej-charite-budovu-za-jedno-euro-cl445940.html 

 

Spišská katolícka charita odkúpila pozemky a budovu na Slovenskej ulici v Spišskej Novej Vsi od samosprávy mesta za 

jedno euro. V rozostavanej budove by ... 

 

http://www.parlamentnelisty.sk/politika/politici-volicom/Ministerstvo-skolstva-Evanjelicke-cirkevne-dni-Slovakov-budu-prvykrat-mimo-Slovenska-271591
http://www.parlamentnelisty.sk/politika/politici-volicom/Ministerstvo-skolstva-Evanjelicke-cirkevne-dni-Slovakov-budu-prvykrat-mimo-Slovenska-271591
http://www.24hod.sk/spisska-nova-ves-predala-katolickej-charite-budovu-za-jedno-euro-cl445940.html
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Spišská Nová Ves 28. júna (TASR) – Spišská katolícka charita odkúpila pozemky a budovu na Slovenskej ulici v 

Spišskej Novej Vsi od samosprávy mesta za jedno euro. V rozostavanej budove by charita chcela podľa primátora 

mesta Spišská Nová Ves Jána Volného sústrediť sociálne a zdravotné služby ambulantného a terénneho charakteru. 

 

"Objekt, ktorý sa nachádza v centre mesta, je momentálne nedostavaný, mesto do neho investovalo dosť veľa financií  a 

po rokovaniach so Spišskou katolíckou charitou sme prišli k záveru, že im objekt ponúkneme. Podstatnú časť služieb, 

ktoré poskytujú, sústredíme do tohto objektu," uviedol Volný. Ako informoval, tak v objekte by sa mal vybudovať denný 

stacionár, ktorý bude poskytovať služby pre starších ľudí, ktorí potrebujú dennú opateru. V žiadosti, ktorú adresovala 

Spišská katolícka charita vedeniu mesta, sa uvádza, že stacionár by mal poskytovať služby zdravotne postihnutým 

ľuďom. Kapacita by sa rozšírila na 18 miest. 

 

"Plánujeme otvoriť aj dva denné stacionáre pre seniorov s celkovou kapacitou 36 ľudí, ktoré by sa nachádzali na prízemí 

budovy. Na prvom poschodí by sa mali nachádzať kancelárie a prevádzkovali by sa tu služby špeciálneho poradenstva. V 

podkrovných priestoroch by sa malo nachádzať zariadenie pre týrané ženy, ktoré je situované na Wolkerovej ulici. V 

týchto priestoroch sa nachádza aj detský domov, ktorý by sme chceli z ekonomických dôvodov rozšíriť," uviedol v žiadosti 

diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček. 

 

Podľa slov primátora sa pobočky Spišskej katolíckej charity na Tolstého a Jesenského postupne predajú a financie by sa 

použili na rekonštrukciu prevádzky. "Zvyšok by sme realizovali zo zbierok a darov v roku 2018, keby by sme chceli 

budovu komplet skolaudovať a začať využívať," doplnil Vilček s tým, že ambulantné služby na prízemí by chcela charita 

spustiť v roku 2017. 

 

Budova bola postavená v roku 1961 a v minulosti slúžila ako detské jasle. V roku 2011 mesto začalo s jej prestavbou na 

domov opatrovateľskej služby, ale v decembri 2012 bola jej výstavba prerušená. V súčasnosti sa štvorpodlažná budova 

nevyužíva. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Spišská nová ves predala katolíckej charite budovu za jedno euro 

 [teraz.sk; 28/06/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-predala-katolickej/204041-clanok.html 

 

Budova bola postavená v roku 1961 a v minulosti slúžila ako detské jasle. Spišská katolícka charita plánuje zriadiť denné 

stacionáre pre seniorov. 

 

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš 

 

http://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-predala-katolickej/204041-clanok.html
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Spišská Nová Ves 28. júna (TASR) – Spišská katolícka charita odkúpila pozemky a budovu na Slovenskej ulici v 

Spišskej Novej Vsi od samosprávy mesta za jedno euro. V rozostavanej budove by charita chcela podľa primátora 

mesta Spišská Nová Ves Jána Volného sústrediť sociálne a zdravotné služby ambulantného a terénneho charakteru. 

 

"Objekt, ktorý sa nachádza v centre mesta, je momentálne nedostavaný, mesto do neho investovalo dosť veľa financií a 

po rokovaniach so Spišskou katolíckou charitou sme prišli k záveru, že im objekt ponúkneme. Podstatnú časť služieb, 

ktoré poskytujú, sústredíme do tohto objektu," uviedol Volný. Ako informoval, tak v objekte by sa mal vybudovať denný 

stacionár, ktorý bude poskytovať služby pre starších ľudí, ktorí potrebujú dennú opateru. V žiadosti, ktorú adresovala 

Spišská katolícka charita vedeniu mesta, sa uvádza, že stacionár by mal poskytovať služby zdravotne postihnutým 

ľuďom. Kapacita by sa rozšírila na 18 miest. 

 

"Plánujeme otvoriť aj dva denné stacionáre pre seniorov s celkovou kapacitou 36 ľudí, ktoré by sa nachádzali na prízemí 

budovy. Na prvom poschodí by sa mali nachádzať kancelárie a prevádzkovali by sa tu služby špeciálneho poradenstva. V 

podkrovných priestoroch by sa malo nachádzať zariadenie pre týrané ženy, ktoré je situované na Wolkerovej ulici. V 

týchto priestoroch sa nachádza aj detský domov, ktorý by sme chceli z ekonomických dôvodov rozšíriť," uviedol v žiadosti 

diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček. 

 

Podľa slov primátora sa pobočky Spišskej katolíckej charity na Tolstého a Jesenského postupne predajú a financie by sa 

použili na rekonštrukciu prevádzky. "Zvyšok by sme realizovali zo zbierok a darov v roku 2018, keby by sme chceli 

budovu komplet skolaudovať a začať využívať," doplnil Vilček s tým, že ambulantné služby na prízemí by chcela charita 

spustiť v roku 2017. 

 

Budova bola postavená v roku 1961 a v minulosti slúžila ako detské jasle. V roku 2011 mesto začalo s jej prestavbou na 

domov opatrovateľskej služby, ale v decembri 2012 bola jej výstavba prerušená. V súčasnosti sa štvorpodlažná budova 

nevyužíva. 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Športom aj za dobrú vec: FOTO z akcie v Gemerskej Polome 

 [roznava.dnes24.sk; 28/06/2016; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

http://roznava.dnes24.sk/sportom-aj-za-dobru-vec-foto-z-akcie-v-gemerskej-polome-242623 

 

 V obci Germeská Poloma neďaleko Rožňavy sa zišli zvučné mená športu. Nechýbala dobrá zábava, hudba a zaujímavá 

tombola. 

 

Počas tropického víkendu sa v obci Gemerská Poloma, ktorá sa nachádza neďaleko nášho mesta uskutočnila akcia pod 

názvom 1. Polomský festival športu. Organizátori vsadili na známich športovcov a rohodli sa usporiadať v obci na 

futbalovom ihrisku nevšedné podujatie. Nechýbali rôzne stanovištia, kde si mohli prítomní zašportovať, alebo vyskúšať 

nevšedné aktivity. Poobede čakal návštevníkov netradičný futbalový turnaj za účasti športových hviezd. 

http://roznava.dnes24.sk/sportom-aj-za-dobru-vec-foto-z-akcie-v-gemerskej-polome-242623
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Akcia plná športu 

 

Celé podujatie podľa slov jedného z organizátorov bolo zamerané na športové vyžitie a pohybové aktivity pre deti aj 

dospelých. Okrem návštevníkov svoju prítomnosť potvrdili aj mladí hokejisti z Rožňavy a Spišskej Novej Vsi. "Akciou 

sme chceli dotiahnuť to, aby sa detičky trošku rozhýbali. Podujatie sme sa rozhodli organizovať v tejto obci z dôvodu 

dobrej lokality, keďže sa nachádza medzi mestom Rožňava a Dobšiná a chceli sme tu rozprúdiť život. Ľudia začali chodiť 

od rána, čakali sme možno vyššiu účasť, no bolo strašne teplo," povedal jeden z organizátorov akcie. 

 

Ako dodal, aj v horúčavách však nebola núdza o chladené alko, nealko nápoje a chutné jedlo. Návštevníci si mohli 

pochutnať na guláši, či pečených klobásach. 

 

Známi športovci 

 

Po oficiálnom otvorení 1. Polomského festivalu športu nasledovali rôžne súťaže ako balónový tanec, skok vo vreci. Pre 

dospelých – hod metrovicou, pitie piva čas, preťahovanie lanom. Nechýbala však ani streľba na hokejovú a futbalovú 

bránu a basketbal. Na ihrisko zavítali aj dobrovoľní hasiči z obce Gemerská Poloma. ***"Medzi najznámejšie zviezdi na 

akcii bezpochýb patrí Marek Krivík, Rišo Rapáč a aj Rado Bondra. Prekvapením od organizátorov bola aj účasť Petry 

Kulichovej, českej basketbalovej reprezentantky a v minulej sezóne hráčky Galatasarayu Istambul. 

 

Výťažok z akcie bol totiž rozdelený pre deti z hokejového klubu HK98 mládeže Rožňava a druhá časť poputovala 

vybranej rodine z Gemerskej Polomy. 

 

Pridal sa k dobrej veci 

 

Pozvanie prijal s radosťou aj hokejový útočník z NHL Marek Hrivík. "Pozvanie od organizátorov som prijal bez váhania a 

som rád, že som sa mohol zúčastniť. Hlavným dôvodom mojej prítomnosti bolo určite dobročinné poslanie. Je to za dobrú 

vec, tak prečo nie," prezradil Hrivík. 

 

Bohatá tombola 

 

Počas dňa do dobrej nálady zahrala hudobná formácia MassRiot a aj DJ. Samotnú akciu podporilo aspoň darovaním vecí 

do tomboly množstvo športových osobností, ako Ľubo Višňovský, Richard Pánik, Marián Gáborík, či Zuzka Tomčíková. 

 

Pozrite si v našej galérii presnú stovku fotografií z 1. Polomského festivalu športu :) 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.6.  Divadlá, koncerty aj letné kino: V Spišskej onedlho začína kultúrne leto 

 [spisska.dnes24.sk; 28/06/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/divadla-koncerty-aj-letne-kino-v-spisskej-onedlho-zacina-kulturne-leto-242640 

 

 Mesto Spišská Nová Ves pripravilo na leto tradičný festival podujatí s názvom Kultúrne leto 2016. Jeho súčasťou bude 

premietanie filmov pod holým nebom či rôzne promenádne podujatia pred Redutou. Na čo všetko sa môžeme tešiť? 

 

Letné prázdniny a obdobie dovoleniek sú už za dverami. V Spišskej sa môžeme tešiť na rôzne akcie. Chýbať nebude ani 

Kultúrne leto. Okrem letného kina a Bažantu kinematograf nás čaká séria kultúrnych podujatí odštartuje už túto nedeľu 

benefičný koncert venovaný diabetickým deťom. 

 

Promenádne podujatia pred Redutou 

 

3. júla 

 

- 17.00 Sladký život- benefičný koncert venovaný diabetickým deťom. Účinkujú: Roman Vitkovský, country-rocková 

skupina The Colt. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v Koncertnej sieni Reduty. 

 

10. júla 

 

- 16.00 O čertovi – rozprávka pre deti (Divadlo na hojdačke Žilina) 

- 17.00 13-násť ciest – koncert country kapely zo Spišskej Novej Vsi 

 

24. júla 

 

- 16.00 Budkáčik a Dupkáčik – rozprávka pre deti (Divadlo Motovidlo Snv) 

- 17.00 Folklórna skupina Markušovčan 

 

31. júla 

 

- 16.00 Soľ nad zlato- rozprávka pre deti (Divadlo Cililing Prešov) 

- 17.00 Ľudová hudba Romana Barabasa 

 

7. augusta 

 

- 16.00 Zuzanka a pán Odilo – rozprávka pre deti (bábkové divadlo spod Spišského hradu) 

- 17.00 Železničiar – koncert dychovej hudby zo Spišskej Novej Vsi 

http://spisska.dnes24.sk/divadla-koncerty-aj-letne-kino-v-spisskej-onedlho-zacina-kulturne-leto-242640
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14. augusta 

 

- 16.00 Lolo a Piškót straší zoo – smiešne strašná a strašne smiešna šou pre deti 

- 17.00 Senior, Duo Majorán, Lipa, Rozmarín – spevácke skupiny seniorov zo Spišskej Novej Vsi 

 

21. augusta 

 

- 16.00 Veselá vandrovka – rozprávka pre deti (Divadlo TUŠ Poprad) 

- 17. 00 TY & MY – koncert gospelovej kapely 

 

Foto:archívne 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Rozostavaná budova v centre mesta už patrí Spišskej katolíckej charite: Mesto ju predalo 

za 1 euro 

 [spisska.dnes24.sk; 28/06/2016; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/rozostavana-budova-v-centre-mesta-uz-patri-spisskej-katolickej-charite-mesto-ju-predalo-za-1-euro-242645 

 

 Spišská katolícka charita odkúpila pozemky a budovu na Slovenskej ulici v Spišskej Novej Vsi od mesta za jedno euro. 

Má v pláne tam sústrediť sociálne aj zdravotné služby. 

 

Nevyužívaná budova v cente mesta už patrí Spišskej katolíckej charite. Mesto ju predalo za jedno euro. V rozostavanej 

budove by charita chcela podľa primátora mesta Spišská Nová Ves Jána Volného sústrediť sociálne a zdravotné služby 

ambulantného a terénneho charakteru. 

 

Denný stacionár 

 

"Objekt, ktorý sa nachádza v centre mesta, je momentálne nedostavaný, mesto do neho investovalo dosť veľa financií a 

po rokovaniach so Spišskou katolíckou charitou sme prišli k záveru, že im objekt ponúkneme. Podstatnú časť služieb, 

ktoré poskytujú, sústredíme do tohto objektu," uviedol Volný. 

 

Ako informoval, tak v objekte by sa mal vybudovať denný stacionár, ktorý bude poskytovať služby pre starších ľudí, ktorí 

potrebujú dennú opateru. V žiadosti, ktorú adresovala Spišská katolícka charita vedeniu mesta, sa uvádza, že stacionár 

by mal poskytovať služby zdravotne postihnutým ľuďom. Kapacita by sa rozšírila na 18 miest. 

http://spisska.dnes24.sk/rozostavana-budova-v-centre-mesta-uz-patri-spisskej-katolickej-charite-mesto-ju-predalo-za-1-euro-242645
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Čítajte tiež:V Spišskej odklepli projekt za milióny eur: V meste sa chystá veľká obnova ciest a chodníkov! 

 

"Plánujeme otvoriť aj dva denné stacionáre pre seniorov s celkovou kapacitou 36 ľudí, ktoré by sa nachádzali na prízemí 

budovy. Na prvom poschodí by sa mali nachádzať kancelárie a prevádzkovali by sa tu služby špeciálneho poradenstva. V 

podkrovných priestoroch by sa malo nachádzať zariadenie pre týrané ženy, ktoré je situované na Wolkerovej ulici. V 

týchto priestoroch sa nachádza aj detský domov, ktorý by sme chceli z ekonomických dôvodov rozšíriť," uviedol v žiadosti 

diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček. 

 

Kolaudácia je v pláne v roku 2018 

 

Podľa slov primátora sa pobočky Spišskej katolíckej charity na Tolstého a Jesenského postupne predajú a financie by sa 

použili na rekonštrukciu prevádzky. "Zvyšok by sme realizovali zo zbierok a darov v roku 2018, kedy by sme chceli 

budovu komplet skolaudovať a začať využívať," doplnil Vilček s tým, že ambulantné služby na prízemí by chcela charita 

spustiť v roku 2017. 

 

Budova bola postavená v roku 1961 a v minulosti slúžila ako detské jasle. V roku 2011 mesto začalo s jej prestavbou na 

domov opatrovateľskej služby, ale v decembri 2012 bola jej výstavba prerušená. V súčasnosti sa štvorpodlažná budova 

nevyužíva. 

 

foto:ilustračné 

 

Zdroj - TASR 
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1.8.  Budovu detských jaslí v Spišskej Novej Vsi využije charita 

 [korzar.sme.sk; 28/06/2016; sita ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8211961/budovu-detskych-jasli-v-spisskej-novej-vsi-vyuzije-charita.html 

 

Priestory poslúžia zdravotne postihnutým, seniorom i týraným ženám. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Budova bývalých jaslí v centre Spišskej Novej Vsi by mala v budúcnosti poslúžiť Spišskej 

katolíckej charite, ktorá by v nej chcela sústrediť sociálne a zdravotné služby ambulantného a terénneho charakteru. 

 

Štvorpodlažná budova sa už niekoľko rokov nevyužíva, v roku 2011 sa začalo s jej prestavbou, po roku však bola 

prerušená. 

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8211961/budovu-detskych-jasli-v-spisskej-novej-vsi-vyuzije-charita.html
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"Po rokovaní so Spišskou katolíckou charitou, ktorá má sídlo práve u nás a máme s ňou veľmi dobrú spoluprácu, sme sa 

dohodli a ponúkli sme jej tento objekt," informoval primátor mesta Ján Volný (Smer). 

 

Práve v budove na Slovenskej ulici by charita chcela zjednotiť svoje služby, ktoré aktuálne ponúka vo viacerých lokalitách 

mesta. 

 

Za euro 

 

Spišská katolícka charita by mala budovu získať od mesta za symbolické jedno euro s podmienkou dofinancovania jej 

obnovy a uplatnenia predkupného práva po dobu piatich rokov od prevodu vlastníctva. 

 

Na prízemí by chcela charita poskytovať službu denného stacionára pre zdravotne postihnutých ľudí, ktorú momentálne 

poskytuje na Tolstého ulici, tamojšie priestory už považuje za nevyhovujúce. Do centra by prešla aj chránená dielňa. 

 

Ako sa ďalej uvádza v žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti, charita by v budove chcela otvoriť aj dva stacionáre pre 

seniorov s celkovou kapacitou 36 miest. 

 

"Charita bude poskytovať služby pre starších ľudí, ktorí potrebujú dennú opateru, bude sa tam tiež vydávať strava pre 

ľudí, a to každodenne, chceme, aby to tak bolo aj cez víkendy," povedal primátor. 

 

Spišská charita by chcela v budove prevádzkovať aj špecializované poradenstvo, ktoré v súčasnosti poskytuje na 

Jesenského ulici a Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá sídli na Tolstého ulici. 

 

V podkrovných priestoroch plánuje prevádzkovať zariadenie pre týrané ženy, ktoré je v súčasnosti na Wolkerovej ulici. 

 

Budovu by rovnako chcela využiť aj na prevádzkovanie potravinovej pomoci a humanitárnej pomoci. 

 

Primátor mesta označil takú spoluprácu za symbiózu. 

 

"Bude to hlavne pre občanov mesta, no využívať to budú aj ľudia z okolia. Vyriešime tak viaceré problémy naraz. Verím, 

že do roka či dvoch to bude fungovať naplno," uviedol Volný. 

 

Pôvodný projekt nebol dobre pripravený 

 

K prestavbe viac ako päťdesiatročnej budovy na domov opatrovateľskej služby mesto pristúpilo v roku 2011, v decembri 

2012 bola prestavba prerušená a doposiaľ nebola ukončená. 
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"Išli sme do projektu, ktorý nebol veľmi dobre pripravený a natrafili sme aj na dodávateľa, ktorý bol problematický, a tak 

sme z toho vycúvali," vysvetlil primátor. 

 

Mesto podľa jeho slov už do budovy investovalo nemalú čiastku, na jej dokončenie však podľa jeho slov veľké financie 

potrebné nie sú, no dofinancovať by si to už mala charita. 

 

"Keďže v súčasnosti všetky naše zdroje, ktoré predovšetkým pochádzajú zo zbierok a darov, idú na prestavbu Spojenej 

školy na Gaštanovej ulici, dokončenie tejto budovy by sme realizovali postupne z financií, ktoré by sme získali predajom 

budov na uliciach Tolstého a Jesenského. Zvyšok by sme realizovali zo zbierok a darov v roku 2018, keď by sme chceli 

budovu kompletne skolaudovať a celú využívať," uvádza diecézny riaditeľ charity Pavol Vilček v žiadosti o odkúpenie 

nehnuteľnosti. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Noviny Spiša sú tentoraz horúcejšie 

 [korzar.sme.sk; 28/06/2016; red. ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://poprad.korzar.sme.sk/c/8212054/noviny-spisa-su-tentoraz-horucejsie.html 

 

Od utorka na pultoch stánkov nájdete ďalšie číslo Novín Spiša. 

 

SPIŠ. Slnko, pláže, či krásy Slovenska? Vieme, kde sa Spišiaci rozhodli tráviť svoje dovolenky. V Novinách Spiša sa 

tento týždeň dozviete, prečo sa neoplatí čakať na last minute dovolenky a s rezerváciami sa radšej poponáhľať. 

 

Aj tento týždeň Noviny Spiša prinášajú témy, ktoré vás nenechajú chladnými. 

 

Zavedieme vás na súd plný emócií s Popradčanom, ktorý odpojil svojho syna od prístrojov. 

 

Vezmeme vás do Podsadku, okrajovej lokality Starej Ľubovne. "Myslíte, že v Podsadku sme takí sprostí," opýtal sa jeden 

z obyvateľov miestnej časti počas rokovania poslancov. Čo ho nahnevalo, to sa dočítate na stránkach Novín Spiša. 

 

Veľa smiechu a dobrej nálady 

 

Aj smiechom je človek živý. A presne tým nešetrili ľudia v Spišskej Novej Vsi počas Dní humoru na Spiši. 

 

Pozriete sa s nami na to ako Kubašok zahorel jánskym ohňom. Veľa hudby, tanca a spevu priniesli aj Spišské folklórne 

slávnosti. 

 

http://poprad.korzar.sme.sk/c/8212054/noviny-spisa-su-tentoraz-horucejsie.html
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Budúci víkend bude v Levoči patriť Mariánskej púti. Na stránkach Novín Spiša nájdete informácie o dopravnom režime, 

ktorý bude počas víkendu platiť. 

 

Pre športových fajnšmekrov 

 

Na svoje si prídu aj milovníci športu. Dočítate sa o Tomášovi Kačmárikovi, ultrabežcovi zo Svitu, ktorý v Dolomitoch 

prekonal sám seba aj o tom, že kulturistika v Starej Ľubovni žne úspechy. 

 

Sezónu druholigového FK Poprad pre nás zhodnotí hlavný tréner tímu Pavol Mlynár. 

 

Letný špeciál iba pre vás 

 

V Novinách Spiša sa pre vás stále snažíme vymyslieť niečo nové. Veď ani život nie je vždy o tom istom. 

 

Súčasťou novín je po prvýkrát aj letný špeciál plný zábavy. Hlavy si potrápite pri krížovkách. Vaše bránice smiechom 

precvičí letný humor, nezabudli sme ani na deti, horoskopy na svoje si prídu aj milovníci vedy. 

 

Noviny, ktoré pomyselne spájajú Spišiakov, ani tento týždeň teda z rúk nepustíte. 

 

Nájdete ich v stánkoch do 4. júla. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  V Spišskej Novej Vsi vytvorili slovenský rekord v počte objatí 

 [korzar.sme.sk; 28/06/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8212099/v-spisskej-novej-vsi-vytvorili-slovensky-rekord-v-pocte-objati.html 

 

Dobrovoľníci v žltých tričkách rozdali 17 083 objatí. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V metropole Spiša počas celosvetového Dňa objatí známeho ako Hug Day rozdali dobrovoľníci v 

pondelok 27. júna 17 083 objatí. Počas dňa sa postarali o vytvorenie slovenského rekordu, potvrdil Igor Svítok zo 

Slovenských rekordov. 

 

Dobrovoľníkov v žltých tričkách s logom Hug Day a s pútačom Objatie zadarmo mohli obyvatelia Spišskej Novej Vsi 

stretnúť v celom meste. 

 

Počas šiestich hodín 67 dobrovoľníkov rozdávalo objatia v nemocnici, v školách, na železničnej či autobusovej stanici, ale 

aj v centre mesta či v blízkosti nákupných centier. 

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8212099/v-spisskej-novej-vsi-vytvorili-slovensky-rekord-v-pocte-objati.html
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Späť na obsah 

 

1.11.  Usporiadateľa pretekov zbil vodič. Skončil v nemocnici 

 [korzar.sme.sk; 28/06/2016; Klaudia Jurkovičová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8212202/usporiadatela-pretekov-zbil-vodic-skoncil-v-nemocnici.html 

 

Vodiča nahnevalo, že ho usporiadateľ pretekov nepustil na uzavretú cestu. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Organizátor športového podujatia, ktoré sa konalo na námestí v Spišskej Novej vsi, nechcel 

vodiča pustiť cez zátarasy. Ten ho napadol, po útoku skončil v nemocnici. O prípade informovala TV JOJ na svojej 

webovej stránke. 

 

Po tom, čo sa vodič pokúsil preraziť zátarasy, poškodil si spätné zrkadlo na aute. Na miesto incidentu dorazili aj vodičovi 

piati kamaráti. 

 

"Zvalili ma na zem, kopali ma do hlavy i chrbta," povedal pre TV JOJ napadnutý muž. 

 

Organizátor žiada o pomoc všetkých, ktorí incident videli, aby kontaktovali políciu. 

 

Napadnutý muž leží na pozorovaní v spišskonovoveskej nemocnici. 

 

Podľa chirurga Dušana Ivanča utrpel otras mozgu prvého stupňa, zlomeninu nosovej kosti a početné pomliaždeniny hlavy 

a tela. Predpokladaná doba práceneschopností je 14 dní. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  DAC prehral v prípravnom stretnutí s Karvinou, Prešov s Jabloncom (video) 

 [profutbal.sk; 28/06/2016; profutbal.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk1/clanok210100-

DAC_prehral_v_pripravnom_stretnuti_s_Karvinou_Presov_s_Jabloncom_video.htm?utm_source=rss 

 

Prípravné stretnutia: 

 

DAC - Karviná (CZE) 0:1 

Gól: 52. L. Duda. 

 

» kliknite pre zobrazenie videa na youtube 

 

Spišská Nová Ves - Poprad 3:2 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8212202/usporiadatela-pretekov-zbil-vodic-skoncil-v-nemocnici.html
http://www.profutbal.sk/ligy/svk1/clanok210100-DAC_prehral_v_pripravnom_stretnuti_s_Karvinou_Presov_s_Jabloncom_video.htm?utm_source=rss
http://www.profutbal.sk/ligy/svk1/clanok210100-DAC_prehral_v_pripravnom_stretnuti_s_Karvinou_Presov_s_Jabloncom_video.htm?utm_source=rss
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Jablonec (CZE) - Prešov 3:0 

Góly: 11. M. Mehanovic, 54. T. Wágner, 88. M. Hybš. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Obľúbený Kinematograf zavíta aj do Nových Zámkov: TIETO filmy si vychutnáme 

 [novezamky.dnes24.sk; 28/06/2016; Anton Hrachovský ; Zaradenie: Nové Zámky] 

http://novezamky.dnes24.sk/oblubeny-kinematograf-zavita-aj-do-novych-zamkov-tieto-filmy-si-vychutname-242698 

 

 Milovníci sledovania filmov pod holým nebom si prídu na svoje i tento rok. Už o pár dní odštartuje ďalší ročník putovného 

filmového podujatia Bažant Kinematograf. Medzi jeho zastávkami nechýba ani naše mesto. 

 

Dva filmové autobusy sa do 6. septembra zastavia celkovo v 31 slovenských mestách, pričom filmovým priaznivcom opäť 

privezú kolekciu piatich celovečerných snímok. Jedným z miest, kam filmový autobus ku koncu letných prázdnin zavíta, 

budú už tradične Nové Zámky. Bažant Kinematograf prinesie aj tento rok príjemnú zmes veselších a vážnych tém. Tak 

ako po iné roky, aj teraz je vystavaný z filmových diel, pod ktoré sa podpísali českí a slovenskí filmoví tvorcovia. 

 

Na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch si budú môcť obyvatelia pozrieť štyri z piatich filmov, ktorí boli tento rok do 

programu zaradené. 

 

Program Bažant kinematografu v Nových Zámkoch 

 

Tohtoročný program otvorí retro sekcia, v rámci ktorej sa bude premietať kultová snímka českého filmára Jana Hřebejka 

Pelíšky (1999). Ako druhý film uvidia diváci komédiu Wilsonov (2015) od Tomáša Mašína, nasledovať ju bude dramédia 

Kobry a užovky (2015) Jana Prušinovského. Diváci sa môžu tešiť aj na drámu Eva Nová (2015) od režiséra Marka Škopa, 

ktorá získala tento rok národnú filmovú cenu Slnko v sieti pre Najlepší hraný film. 

 

- Pelíšky 30. augusta o 20:30 

- Wilsonov 31. augusta o 20:30 

- Kobry a užovky 1. septembra o 20:30 

- Eva Nová 2. septembra o 20:30 

 

Kde všade sa Bažant Kinematograf objaví? 

 

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

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

 

http://novezamky.dnes24.sk/oblubeny-kinematograf-zavita-aj-do-novych-zamkov-tieto-filmy-si-vychutname-242698
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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. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Už teraz si zapíšte do kalendárov: Top 10 akcií v Spišskej a okolí počas letných prázdnin 

 [spisska.dnes24.sk; 28/06/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/uz-teraz-si-zapiste-do-kalendarov-top-10-akcii-v-spisskej-a-okoli-pocas-letnych-prazdnin-242717 

 

 Vytúžené letné prázdniny sú čoskoro tu a my sme zaostrili na zaujímavý program počas tohto obľúbeného obdobia. 

Vybrali sme z neho 10 akcií, ktoré rozhodne odporúčame zažiť. 

 

Spišské trhy 

 

14. – 17. júl 2016, námestie 

 

Už po 61. krát sa zaplní námestie a priľahlé ulice Spišskej stovkami stánkov a kolotočov. Tradičné Spišské trhy sú 

neodmysliteľnou súčasťou letného obdobia. Počas ich konania je pripravený aj bohatý kultúrny program, ale čakajú nás 

aj dopravné obmedzenia. 

 

Umenie v parku 

 

22.júl 2016 o 18:30, pred Evanjelickým kostolom v Spišskej 

 

Jedinečná výstava pod holým nebom. Vernisáž výstavy diel neprofesionálnych výtvarníkov a študentov zo Spiša priamo 

pri fontáne pred Evanjelickým kostolom. Počas vernisáže vystúpi hudobná skupina Spišský Výber. Výstava potrvá až do 

31.augusta. 

 

Spišských Extreme 333 

 

22. – 23.júl 2016, štart a cieľ – športová hala SNV 

 

Pre všetkých nadšencov horskej cyklistiky , ktorí sú odhodlaní zabojovať na bicykli s prírodou Spiša aj na hraniciach 

svojich možností pripravili organizátori ďalší ročník extrémnych pretekov. Trať dlhú 333 kilometrov treba zdolať 

maximálne do 34 hodín. 

http://spisska.dnes24.sk/uz-teraz-si-zapiste-do-kalendarov-top-10-akcii-v-spisskej-a-okoli-pocas-letnych-prazdnin-242717
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Mega piroh 

 

23.júl 2016 o 10:00, Levoča (sídlisko pri prameni) 

 

Medzi typicky spišské jedlá patria jednoznačne pirohy. O zápis do knihy Slovenských rekordov sa pokúsia Levočia tým, 

že spravia jeden mega piroh. Dobrou správou je, že diváci budú môcť pirohy ochutnávať zdarma. 

 

Kobuľa fest 

 

30.júl 2016 o 13:00, Jamník (futbalové ihrisko) 

 

Párty plnú folklóru a rockovej hudby môžete zažiť na konci júla v neďalekom Jamníku. Na druhom ročníku zaujímavého 

festivalu vystúpia kapely Sám Sebou, Helenine oči ,Karavana, AC/DC revival či folklórny súbor Jamničan, Muzikanci 

Raslavicke a Čačinare zo Spišskej. 

 

Bažant Kinematograf 

 

3.-6.august, pred Redutou SNV 

 

Dobrý film zadarmo a pekný letný večer to je správna kombinácia na začiatok augusta. Tento rok sa môžeme tešiť na 

štyri filmy. Premietanie začne vždy o 21:15 na Radničnom námestí. 

 

My sme Východ 

 

13. august. 2016 od 14:00, Radničné námestie SNV 

 

Festival na východe, o východe a východniaroch a nie len pre východniarov sa bude konať opäť v našom meste v 

polovičke augusta. Zabaviť vás prídu umelci z východu Drišľak, Helenine oči aj Katka Knechtová. 

 

Harhovska čuda a zabaviska 

 

19.-20. august 2016, Spišský Hrhov 

 

Dedina roka a obec, ktorá sa vymyká z priemeru, je známa aj svojím každoročným festivalom. Tento rok to bude už 

14.ročník podujatia, kedy budú Hrhovčania vyrábať niečo mega zaujímavé a nebude chýbať ani bohatý kultúrny program, 

tradičné remeslá či športové i zábavné aktivity. 
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Tajomná Levoča 

 

19.-20. august 2016 , námestie v Levoči 

 

Medzinárodný kultúrneho festival Dni Majstra Pavla vyvrcholí v druhej polovici augusta. Podujatie s názvom Tajomná 

Levoča si získalo obľubu aj u širokého okolia. Tento rok sa môžete počas dvoch dní tešiť na skupinu Modus, Kristínu, 

Mafiu Corner, Čarovné ostrohy, Mirror family show a mnoho iného. 

 

Dni mesta Spišská Nová Ves 

 

26. – 27. augusta. 2016, Radničné námestie 

 

Konanie Trhu ľudových remesiel v posledných augustových dňoch sa v našom meste stalo už tradíciou. Podujatie je 

každoročne organizované v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, v roku 2008 sa prvýkrát uskutočnilo pod názvom 

Dni mesta. Najpočetnejšie zastúpenie majú remeselníci pracujúci s drevom. Nechýbajú však ani tkáčky, medovnikári, 

garbiari, čipkári, košikári, keramikári či vareškári. Dni mesta sú sprevádzané aj kultúrnym programom či tradičnými 

pochúťkami 

 

foto:ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Rozširujú základňu pod košmi 

 [Prešovské noviny; 25/2016; 28/06/2016; s.: 27; šč ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

V nedávno skončenej sezóne sa Basketbalový klub mladých (BKM) predstavil pod košmi na troch frontoch. 

 

BARDEJOV. Žiačky a kadetky BKM Bardejov hrali v uplynulej sezóne o body v 1. lige, ženy sa predstavili v premiérovej 

Karpatskej lige. Obom družstvám dievčat sa nedarilo postúpiť zo skupín do finálovej nadstavbovej časti a ženy v 

prihraničnej súťaži skončili na štvrtom mieste. 

 

BKM je už dlhodobo lídrom medzi dievčatami, o kvalitnej práci svedčí aj reprezentačný štart Vanesy Gajdošovej na 

majstrovstvách Európy kadetiek. No práve skončená sezóna sa nevydarila podľa predstáv a hlavný tréner a organizátor 

Ladislav Mojdis to priblížil takto: "V 1. lige kadetiek hneď v úvode opustili naše rady niektoré hráčky, spôsobili veľké 

problémy, a tak sme v skupine Východ skončili na predposlednom mieste. Viedol ich Pavol Pekár a dopĺňal z družstva 

žiačok, ktoré s prípravou začali len v minulom roku. Chýbali nám rozohrávačky, nakoniec sa toho zhostila Martina 
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Ratvajská. Lenže v nadstavbovej časti posilnila Spišskú Novú Ves, a s nimi postúpila do finále. V súťaži žien sa na 

tomto poste už dlhodobo kvalitnými výkonmi predstavuje Lívia Pekárová, no pri úzkom kádri sme nakoniec len dohrávali. 

V oboch mali možnosť sa zdokonaľovať dievčatá, pre ktorých to bolo náročné obdobie. Mladé tímy v závere sezóny už 

dokázali hrať kvalitnejší basketbal, športová úroveň hráčok sa stupňovala a nebol problém so striedaním." 

 

Najbližšie týždne bude prestávka, no o tom, ako bude vyzerať káder i zabezpečenie súťaží, je potrebné organizovať už v 

najbližšom období. "Na turnaji v Nowom Saczi sme sa predstavili s kategóriou žiačok, je to perspektívne družstvo, ktoré 

by sa mohlo popasovať do národného finále. Nastúpime aj v súťaží kadetiek, kde budeme hrať s mladšími dievčatami, 

ale v juniorkách by sme chceli troška prekvapiť. Tu sa budeme spoliehať na úspešné žiačky a kadetky z posledných 

ročníkov. V Karpatskej lige hrať nebudeme," predstavil družstvá L. Mojdis. V budúcom roku by chcel tiež obnoviť školskú 

ligu. (šč) 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Poslanci opravu skateboardového ihriska nepodporili 

 [Humenské noviny; 25/2016; 28/06/2016; s.: 3; JANA OTRIOVÁ ; Zaradenie: Spravodajstvo/Inzercia] 

 

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. 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 
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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. "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. 
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"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. "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. 

 

JANA OTRIOVÁ 

 

Foto: 

 

Chlapci trávia na ihrisku hodiny. Marek Vaco (zľava), Mário Kmec, Nikolas Styrančák a Kristián Boško. FOTO: JO 

 

Rampy. Sú v havarijnom stave. FOTO: JO 

 

Realita. Chlapcom hrozia úrazy. FOTO: JO 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  V mladom veku rozhoduje dôležité zápasy 

 [Humenské noviny; 25/2016; 28/06/2016; s.: 24; VLADIMÍR VASILENKO ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

PAVOL GREŠKO UŽ MÁ SKÚSENOSTI AJ S NAJVYŠŠOU SÚŤAŽOU DORASTU 
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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. 

 

* 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 
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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 

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 TalentMentor, 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. 
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* Spomínate si na vaše prvé stretnutie v rámci VsFZ? 

 

Áno, ešte dnes mám v pamäti zápas piatej ligy VechecHrabovčík. 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. 

 

* 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 
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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? 

 

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. 

 

VLADIMÍR VASILENKO 

 

Foto: 

 

Mladý rozhodca z Udavského. Pavol Greško aktuálne rozhoduje nielen zápasy VsFZ, ale aj mládežnícke SFZ. FOTO: VV 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Počas Mariánskej púte vypravia do Levoče mimoriadne vlaky 

 [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 10; ešl ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/INZERCIA] 

 

Mariánska hora v prvý júlový víkend privíta okolo pol milióna pútnikov z celého Slovenska. Počas Mariánskej púte bude 

platiť osobitný dopravný režim. 

 

LEVOČA. Počas Mariánskej púte budú platiť viaceré dopravné obmedzenia. Pre prichádzajúcich pútnikov je posilnená 

doprava zo Spišskej Novej Vsi. 
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Tranzit bude odklonený 

 

V dňoch 2. a 3. júla bude čiastočne uzatvorená štátna cesta I/18. Tranzitná doprava bude odklonená na križovatke so 

štátnou cestou II/536 Spišský Štvrtok, štátnou cestou III/3208 v Klčove a z diaľničného privádzača diaľnice D1 v úseku 

Levoča. Do Levoče je povolený len vjazd účastníkom Mariánskej púte. Osobitný dopravný režim bude zavedený na 

Sadovej ulici, Ulici športovcov a na Námestí Majstra Pavla. Vjazd a parkovanie vozidiel je povolené na všetkých 

miestnych cestách v Levoči s výnimkou Námestia Majstra Pavla, Košickej ulice, Sadovej ulice a Ulice športovcov. Vjazd 

na Mariánsku horu je povolený len na základe povolenia vydaného Rímskokatolíckym farským úradom. Zásobovanie, 

dovoz a odvoz tovaru pre príležitostný trh, ako aj zásobovanie miestnych prevádzok je povolené len vozidlám označeným 

povolením pre služby a zásobovanie. 

 

Zrušená mestská doprava 

 

Počas platnosti osobitného dopravného režimu bude v meste zrušená mestská hromadná doprava. Zrušená bude 

zastávka autobusov pri poliklinike. Prímestské spoje Levoča –Spišská Nová Ves premávajúce ku poliklinike (resp. 

Kežmarskej ceste) budú zastavovať iba na autobusovej stanici. Na autobusovej stanici môžu zastavovať aj diaľkové linky. 

Autobusy účastníkov púte budú smerované z cesty I/18 na Kežmarskú cestu III/3225, kde bude pre potrebu parkovania 

vymedzený jazdný pruh, v sobotu od 6.00 h do nedele do ukončenia púte, maximálne do 16.00 h. Osobné motorové 

vozidlá budú môcť parkovať na ostatných mestských cestách tak, aby bola dodržaná ich prejazdnosť. 

 

Mimoriadne vlaky 

 

V sobotu od 7.00 h do 12.00 h bude premávať kyvadlová doprava na Mariánsku horu od vchodu areálu firmy Alfena. 

Železnice v sobotu a v nedeľu vypravia mimoriadne vlaky na trati Spišská Nová Ves – Levoča. Vlak nezastavuje na 

zastávkach Harichovce a Levočské Lúky. Cestujúci si cestovné lístky budú môcť zakúpiť v ktorejkoľvek stanici v 

pokladniciach alebo aj priamo pri nástupe do vlaku bez prirážky u sprevádzajúceho personálu. 

 

(ešl) 

 

foto: 

 

Mariánska hora Privíta pútnikov z celého Slovenska. IL. FOTO: EŠL 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Ružový pochod spojil ľudí s dobrým srdcom 

 [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 7; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/KULTÚRA/INZERCIA] 
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Spišskej Novej Vsi sa bojovalo za zdravé prsia. Druhého ročníka Ružového pochodu sa minulú sobotu zúčastnilo okolo 

650 nadšených podporovateľov. 

 

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

ročne takmer 2 000 žien. V regióne Spiša každoročne diagnostikujú zhubné ochorenie zhruba 60 ženám. Poslednú 

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

rakovine prsníka. 

 

Most, ktorý spája 

 

Charitatívne podujatie organizovalo domáce Občianske združenie Venus. "Naším prvoradým cieľom je vytvoriť 

pomyselný most medzi ľuďmi, ktorí chcú pomáhať a tými, ktorí pomoc potrebujú. Ružovým pochodom chceme podporiť 

občianske združenie Mamma, ktoré v Spišskej Novej Vsi združuje ženy s rakovinou prsníka," povedala Júlia Harčárová, 

ktorá spolu s členkami združenia Soňou Šulákovou, Janou Uhlárovou a Petrou Lisoňovou podujatie organizovala. 

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

a detský spevácky zbor Villa saxorum. 

 

Podpora chorým ženám 

 

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

námestím. Pred radnicou ich privítal primátor mesta Ján Volný, ktorý ocenil aktivity účastníčok. "Pochodujete za dobrú 

vec. Život prináša nielen tie pekné chvíle, ale aj výzvy. Nesmierne si vážim, koľko času venujete propagácii prevencie 

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

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

v tom nie sú samé, aj my sme tu pre ne," vravela so slzami v očiach dojatá Harčárová. Tá za združenie Venus darovala 

OZ Mamma šek v hodnote 2-tisíc eur. Finančné prostriedky budú použité na nákup kompenzačných pomôcok pre členky. 

 

Obrovské poďakovanie 

 

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

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

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

 

EVA ŠOLTÍSOVÁ 

 

foto 
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Ružové balóny Odleteli za tými, ktorí už nie sú medzi nami. FOTO:EŠL 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Dva tituly a splnený limit pre Garčárovú 

 [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 28; (db, riso) ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Nitra bola počas víkendu koncom druhej júnovej dekády dejisko slovenského šampionátu juniorov a junioriek v atletike. 

 

SP. NOVÁ VES. O majstrovské tituly a medailové umiestnenia bojovali 18 až 19-roční juniori z rôznych oddielov a klubov 

z celého Slovenska. Štartovať však mohli i vekom mladší pretekári – dorastenci a dorastenky, ak ich výkonnosť 

dosahovala zodpovedajúcu úroveň. Podujatie bolo zároveň jedna z posledných možností na splnenie limitov na svetový 

šampionát juniorov (19. – 24. 7. v Poľsku) a tiež na premiérový európsky šampionát dorastu (14. – 17. 7. v Gruzínsku), 

pretože uzávierka plnenia limitov je 3. 7. Podtatranskú a spišskú atletiku v Nitre reprezentovala skupina mladých 

športovcov zo Spišskej Novej Vsi a Levoče. Najúspešnejšia pretekárka z nášho regiónu bola vekom iba dorastenka 

Patrícia Garčárová z TJ Tatran Spišská Nová Ves, ktorá sa svojimi výkonmi zaradila medzi top atlétov tohto šampionátu. 

17-ročná Patrícia potvrdila svoj šprintérsky talent – získala dva individuálne tituly (v behu na 100 m a v behu na 200 m) a 

prispela i k zisku bronzovej medaily v štafetovom behu na 4 x 400 m. Ako bonus k týmto úspešným vystúpeniam pridala 

splnený ostrý A limit Slovenského atletického zväzu na európsky šampionát do 17 rokov. Blízko k stupňu víťazov bola i 

18-ročná prekážkarka Klaudia Farkašovská z AŠK Slávia Spišská Nová Ves. Z Nitry si odnáša nepopulárne 4. miesto, 

pričom od bronzovej medaily ju v behu na 100 m prekážok delilo iba 25 stotín. 

 

Z výsledkov: Juniorky: Beh na 100 m: 1. Patrícia Garčárová, TJ Tatran Sp. N. Ves, 12,10 s, (sezónne maximum) – 

splnený limit na ME do 17 rokov; beh na 200 m: 1. Patrícia Garčárová, TJ Tatran Sp. N. Ves, 25,30 s; beh na 100 m 

prekážok: 1. Simona Takácsová, ŠK ŠOG Nitra, 14,57 s, 3. Patrícia Dermeková, ŠK ŠOG Nitra, 15,53 s, 4. Klaudia 

Farkašovská, AŠK Slávia Sp. N. Ves, 15,87 s; beh na 400 m prekážok: 1. Emma Zapletalová, ŠK ŠOG Nitra, 1:01,52 

min., 8. Natália Gyomraiová, TJ Tatran Sp. N. Ves, 1:09,05 min.; skok do diaľky: 1. Veronika Flosníková, VŠC Dukla B. 

Bystrica, 551 cm, 9. Klaudia Farkašovská, AŠK Slávia Sp. N. Ves, 487 cm; štafetový beh na 4 x 100 m: 1. ŠK ŠOG Nitra, 

47,78 s, 5. TJ Tatran Sp. N. Ves (Luciána Jencaková, Patrícia Garčárová, Natália Gyomraiová, Klaudia Hanzelyová), 

51,17 s; štafetový beh na 4 x 400 m: 1. AK Spartak Dubnica n/V, 4:02,97 min., 3. TJ Tatran Sp. N. Ves (Luciána 

Jencaková, Patrícia Garčárová, Natália Gyomraiová, Klaudia Hanzelyová), 4:16,57 min.; juniori: Beh na 100 m: 1. Boris 

Pribil, Atletický klub AC Malacky, 11,10 s, 10. Matej Baluch, AŠK Slávia Sp. N. Ves, 11,53 s. 

 

(db, riso) 
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1.21.  Na Spiši letia domáce aj zahraničné dovolenky 
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 [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 2; EVA ŠOLTÍSOVÁ, JANA PISARČÍKOVÁ ; Zaradenie: TÉMA/ SPRAVODAJSTVO] 

 

Patríte k tým, ktorí ešte stále váhajú, kam sa vybrať na letnú dovolenku? Neotáľajte, niektoré destinácie v zahraničí sa už 

vypredávajú. Na Spiši je ale v kurze tento rok aj Slovensko. 

 

SPIŠ. Letné mesiace sú tu a ľudia zo Spiša čoraz viac premýšľajú, kam sa vybrať za vysnívaným oddychom. 

Bezpečnostná situácia vo svete u mnohých ľudí vyvoláva túžbu radšej ostať na Slovensku, či v Európe. V cestovných 

kanceláriách tvrdia, že ceny pobytov išli hore, preto neodporúčajú spoliehať sa na last minute dovolenky. 

 

Záujem o Európu 

 

"Súčasná situácia vo svete spôsobila, že najväčší dopyt je po Európe. Záujem nie je o Egypt, ani Tunis, pozvoľna sa 

rozbieha Turecko. Dovolenkári si vyberajú zájazdy v Taliansku, Španielsku a Grécku. Túto sezónu sú najpredávanejšie 

destinácie v Chorvátsku," hovorí majiteľka spišskonovoveskej cestovnej agentúry Laguna tour Katarína Fiffiková. Naraziť 

môžu klienti, ktorí sa spoliehajú na last minute. "Ceny zájazdov vo všeobecnosti išli hore. Nedajú sa očakávať ani 

výrazné zľavy ponúk a výhodné dovolenky vybrané takpovediac na poslednú chvíľu," upozorňuje Fiffiková. 

 

Letia poznávacie zájazdy 

 

Martina Grendelová z agentúry Cestuj s nami zo Sp. Novej Vsi potvrdila, že letná sezóna sa začína už v máji. "Klienti sú 

rôzni. Niektorí pravidelne navštevujú miesto, kde sú spokojní. Iní si nechajú poradiť z konkrétnej ponuky, prípadne čakajú 

na last minute. V júni boli v kurze teplejšie destinácie v Egypte, v Grécku a Bulharsku. Prepadom tejto sezóny je Turecko, 

ľudia majú obavy o svoju bezpečnosť. Naopak, klientov ťahá spoznávať Španielsko." Budúci dovolenkári sa začínajú 

zaujímať o exotiku a v lete sa chystajú vycestovať na poznávací zájazd do Číny, na Kubu, Maledivy a do Dominikánskej 

republiky. 

 

Bezpečnosť na prvom mieste 

 

V Poprade či v Kežmarku sa ľudia chystajú stráviť dovolenku v destináciách, kde im nehrozí nebezpečenstvo. V jednej z 

popradských cestovných kancelárií uviedli, že veľa Slovákov sa chystá aj do susedného Česka. Priamo v Poprade je v 

kurze Bulharsko aj Chorvátsko. "Zaregistrovali sme, že je podstatne menej ľudí, ktorí chcú vycestovať za morom 

napríklad do Tuniska, Turecka, či Egypta," povedala zamestnankyňa cestovnej kancelárie v Poprade. "Záujem je aj o 

Taliansko," dodala. 

 

Príliv návštevníkov očakávajú v Tatrách 

 

Viac turistov očakávajú vo Vysokých aj v Nízkych Tatrách. Slovensko je stále vnímané ako bezpečná krajina. A práve 

kvôli bezpečnostnej situácii vo svete v našich horách očakávajú väčší prílev návštevníkov. "Hotelieri nám avizujú zhruba 

rovnaký dopyt po obidvoch prázdninových mesiacoch. V minulosti býval vyšší dopyt o pobyty v auguste. Zdá sa však, že 
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dovolenkári skutočne hľadajú bezpečnejšie destinácie a ozajstné more už pre nich nemusí byť rozhodujúci faktor výberu 

ich dovolenky," povedala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu región Liptov, Darina Bartková. 

 

Víťazí dovolenka v Egypte 

 

Tatiana Popovičová zo Spišskej Novej Vsi pocestuje toto leto do Egypta po druhýkrát. "Cítila som sa tam fantasticky, a 

preto nemám obavy, že sa mi niečo stane. Poletím so známymi, ktorí tam už boli na dovolenke sedemkrát. Je to 

destinácia, ktorá nám maximálne vyhovuje." Rodina Frankovičová zo Smižian (okres Spišská Nová Ves) ostáva verná 

Maďarsku. "Spolu s dvomi deťmi je zatiaľ pre nás najlepšou alternatívou návšteva niektorého z maďarských termálnych 

kúpalísk. Ešte sme sa s manželom nedohodli, kam presne pôjdeme," povedala mama Mariana. 

 

Popradčania: Aj Slovensko je krásne 

 

Romana Hrivňáková, ktorá býva v obci pri Poprade, sa rozhodla dovolenku stráviť tento rok na Slovensku. "Pôjdeme si 

popozerať hrady a zámky. Minule sme sa s manželom rozprávali o tom, že čo sa týka zahraničia, veľa vecí sme už zažili, 

videli a naše Slovensko pritom ani poriadne nepoznáme," vysvetlila dôvod, pre ktorý sa tak rozhodli. Aj Popradčanka 

Lucia Švecová bude tráviť dovolenku na Slovensku. "Chceli by sme navštíviť jednu zoo, jaskyňu a samozrejme nejaký z 

úžasných hradov. Možno sa podarí aj nejaký koncert vidieť, pravdepodobne aj Tatry a Slovenský raj. Nesmie chýbať 

kúpalisko. A ak sa podarí, tak by sme tento rok nakukli aj do Prahy," povedala Lucia. Doma sa chystá tráviť dovolenku aj 

kežmarská huslistka Michaela Pavlíková. "Keďže som si minulé leto užila na Balkáne pri mori, rozhodla som sa tento rok 

leto a dovolenku prežiť na Slovensku," povedala. Ako dodala, je to aj preto, že toto leto bude pre ňu oveľa viac pracovné 

ako bolo predošlé. "No nie som z toho smutná. Teším sa, veď i naša malinká krajina má mnoho krás, o ktorých často ani 

netušíme. Preto by som si rada poprechádzala hrady a zámky, múzeá a najmä prírodu, na ktorú počas štúdia a práce 

mám len veľmi málo času a mohla tak načerpať stratenú energiu," uzavrela. 

 

Aj z dovolenky sa môžete vrátiť unavení 

 

Pred dvomi rokmi objavili zahraniční odborníci na psychiku nový fenomén. Takzvaný syndróm návratu z dovolenky. Zažil 

to už asi každý. Ťažko sa nám po oddychu štartuje, máme problémy so sústredením, pocity úzkosti, nervozity, trápi nás 

smútok, letargia, podráždenosť, nespavosť, zlá nálada a aj po dopriatom oddychu pociťujeme únavu. Slovenskí odborníci 

tvrdia, že si za to môžeme sami. Do batožiny si totiž zvykneme okrem plaviek, či krému na opaľovanie pribaliť aj 

technických kamarátov. Tí nám potom často nedovolia oddychovať. Ak sa teda chcete syndrómu návratu z dovolenky 

vyhnúť, je nutné na povinnosti zabudnúť a do práce sa vrátite ako znovuzrodení. 

 

EVA ŠOLTÍSOVÁ, JANA PISARČÍKOVÁ 

 

foto 
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Dovolenky na pláži Spišiaci budú cestovať do krajín Európy. IL. FOTO: VJ 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Spišiaci celkovo strieborní 

 [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 28; RED ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

V Košiciach sa konala Krajská športová olympiáda stredných škôl Košického kraja. 

 

SP. NOVÁ VES. Do finále sa prebojovali študenti Gymnázia Spišská Nová Ves, Školská cez základné a regionálne kolá. 

Na Krajskú športovú olympiádu sa škola zodpovedne pripravila a dobre reprezentovala mesto a okres Spišská Nová 

Ves. Profesor Gymnázia Spišská Nová Ves Marek Dovčík po olympiáde povedal: "Ako je už na Gymnáziu na Školskej 

ulici zvykom, aj tento rok táto škola úspešne prezentovala naše mesto na Krajskej športovej olympiáde. Vynikajúce prvé 

miesta získali chlapci v basketbale a futsale, potom aj naše volejbalistky. Druhé miesta obsadili stolné tenistky, volejbalisti 

a futsalistky. Bedmintonisti skončili celkovo na šiestom mieste. Tieto úspechy vyniesli v hodnotení všetkých stredných 

škôl v Košickom kraji celkové druhé mieste za Gymnáziom z Michaloviec." Blahoželáme Gymnáziu Spišská Nová Ves 

na Školskej ulici k úspechu, vážime si prácu profesorov a zároveň trénerov, ktorí pripravili študentov a študentky na 

Krajskú olympiádu stredných škôl. Želáme si, aby tento úspech bol motiváciu pre ďalšie stredné školy v okrese v 

športových činnostiach. JÁN TOMŠÍK 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  NAJDÔLEŽITEJŠIE AKCIE NA SPIŠI POČAS CELÉHO TÝŽDŇA 

 [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 21; jp, ešl, rin ; Zaradenie: SERVIS/INZERCIA] 

 

Utorok, 28. júna 

 

Divadlo Kontra 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Divadlo Kontra uvedie o 19.00 hod. na svojej stálej scéne hru Čajka. Túžba po láske. Túžba po 

uznaní. Ľúbostný trojuholník nešťastných lások. Snenie verzus realita. Nechajte sa unášať na krídlach "Čajky". 

Nesmrteľná klasika v podaní mladých hercov. 

 

Kino Mier 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kino Mier premietne o 19.00 hod. film 

 

Všetko čo mám rád. 
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SNM – Spišské múzeum LEVOČA. SNM – Spišské múzeum, Námestie Majstra Pavla 40 pripravilo v spolupráci s 

martinským múzeom výstavu Farebný svet Martina Benku, ktorej vernisáž sa uskutoční o 16.00 h. 

 

Pohotovosť lekární 

 

POPRAD.Altea, Nám. sv. Egídia 25 KEŽMAROK. Ľubka, Dr. Daniela Fischera 2231 SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Dr. Max, OD 

Kaufland, Duklianska 3336/19, tel. č. : 0901 961 073 STARÁ ĽUBOVŇA. Elixír, Obchodná 3 

 

Streda, 29. júna 

 

Spišské divadlo 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle sa o 19.00 hod. predstaví Divadelný súbor Hviezdoslav s premiérou hry 

Živnosť pani Warrenovej. 

 

Kino Mier 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kino Mier premietne o 19.00 hod. drámu Turné. 

 

Pohotovosť lekární 

 

POPRAD.Dr. Max, Dlhé hony 1 KEŽMAROK. Ľubka, Dr. Daniela Fischera 2231 SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Dr. Max, OD 

Kaufland, Duklianska 3336/19, tel. č. : 0901 961 073 STARÁ ĽUBOVŇA. Viva, Mierová 94 

 

Štvrtok, 30. júna 

 

Hra bez následkov alebo kto koho sotil do rybníka 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia o 20.00 hod. si môžete pozrieť divadelnú hru z tvorby dvojice autorov J. Dell a G. 

Sibleyras. Je príťažlivá najmä spôsobom, akým dešifruje svet tridsiatnikov, ktorí dávajú priestor kariére pred neistým 

putom rodinného zväzku. Účinkujú – M. Čobejová, L. Pelč, L. Dóza, L. Hurajtová a G. Hološka v réžii J. Bielika. 

 

Kino Mier 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kino Mier premietne o 17.00 hod. rozprávku Hľadá sa Dory, o 19.00 hod. romantickú drámu 

Predtým ako som ťa spoznala. 
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Kino Úsmev 

 

LEVOČA. Kino Úsmev premietne o 17.00 hod. dobrodružný film Legenda o Tarzanovi, o 19.00 komédiu Prázdniny all 

exclusive. 

 

Pohotovosť lekární 

 

POPRAD.Dr. Max, Francisciho 22 KEŽMAROK. Ľubka, Dr. Daniela Fischera 2231 SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Dr. Max, OD 

Kaufland, Duklianska 3336/19, tel. č. : 0901 961 073 STARÁ ĽUBOVŇA. Laudanum, Levočská 4 

 

Piatok, 1. júla 

 

Nestville Open Fest 

 

HNIEZDNE. Množstvo zábavy, hier i ďalších atrakcií čaká na návštevníkov víkendovej akcie počas piatka a soboty. V 

Hniezdnom sa predstavia aj umelci ako Peter Nagy a Indigo, Mafia Corner, PUĽS, Horkýže slíže, Heľenine oči, Rytmus, 

Chiki liki tu–a, Hex, Le Payaco, Emma Drobná, Otto Weiter. 

 

Pavel Helan 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia si môžete o 19.00 h vychutnať koncert Pavela, ktorý v roku 2012 koncertoval v Malajzii 

a v Hongkongu. Na jeseň v roku 2013 sa stal finalistom súťaže ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT. V roku 2014 vydal 

CD "iBůh" a vyrazil na prvé samostatné Ajfon turné. V roku 2015 absolvoval festivaly a kluby v Česku a na Slovensku a 

bol hosťom Hradišťana, Tomáša Klusa a Honzu Nedvěda. Spevák P. Helan má u svojich poslucháčov označenie "vlídní 

písničkář". 

 

Kino Mier 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kino Mier premietne o 17.00 h rozprávku Hľadá sa Dory, o 19.00 h romantickú drámu Predtým 

ako som ťa spoznala. 

 

Galéria mesta Levoča 

 

LEVOČA. V Galérii mesta Levoča sa o 18.00 h uskutoční vernisáž výstavy malieb autora Mareka Ormandíka. 

 

Kino Tatra 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. O 20. hodine premietnu 93-minútovú komédiu Prázdniny All Exclusive. 
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Pohotovosť lekární 

 

POPRAD. Lekáreň Nemocnice Poprad, Banícka 28 KEŽMAROK. Ľubka, Dr. Daniela Fischera 2231 SPIŠSKÁ NOVÁ 

VES. Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19, tel. č. : 0901 961 073 

 

Sobota, 2. júla 

 

Keramické tvorivé dielne pre deti a dospelých 

 

POPRAD. Annogallery v spolupráci s mestom Poprad pripravila pre Popradčanov každého veku možnosť zahrať sa s 

hlinou, vytočiť si na hrnčiarskom kruhu svoje umelecké dielko a vypáliť si ho v skutočnej keramickej peci. Všetko 

odštartuje o 10.00 h na Námestí sv. Egídia. 

 

Bez dychu 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia o 21.00 h si môžete pozrieť film, ktorý hovorí o kedysi skvelom nájomnom vrahovi 

Jimmym Conlonovi (Liam Neeson), ktorý mal prezývku "Gravedigger". V súčasnosti je už 55-ročný Jimmy iba tieňom 

seba samého a hriechy svojej minulosti sa snaží vyriešiť pri poháriku whisky. 

 

Jeho najlepším priateľom je starnúci mafiánsky boss Shawn Maguire (Ed Harris). Zvláštnu trojicu dopĺňa detektív, ktorý je 

už tridsať rokov o krok pozadu za Jimmym. Život unaveného zabijaka naberie rýchly spád, keď sa podsvetie rozhodne 

zlikvidovať jeho syna Mika (Joel Kinnaman), ktorého kedysi dávno opustil. Jimmy má presne jednu noc na to, aby sa 

rozhodol, či zachová lojalitu svojej zločineckej rodiny, alebo ostane verný tej skutočnej. 

 

Kino Mier 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kino Mier premietne o 17.00 h rozprávku Hľadá sa Dory, o 19.00 romantickú drámu Predtým ako 

som ťa spoznala. 

 

Letné kino 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V letnom kine pred Redutou aj túto prázdninovú sezónu každú sobotu o 21.15 h premietnu film. 

Tento večer bude s Chaplinom. Audiovizuálny projekt, v ktorom unikátne saxofónové kvarteto Saxophone Syncopators 

naživo sprevádza dva nemé filmy Charlieho Chaplina so špeciálne skomponovanou hudbou zloženou zo starých 

ragmitov. 

 

Kino Tatra 
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STARÁ ĽUBOVŇA. O 20. hodine premietnu 93-minútovú komédiu Prázdniny All Exclusive. 

 

Pohotovosť lekární 

 

POPRAD.Dr. Max, Dlhé hony 1 KEŽMAROK. Ľubka, Dr. Daniela Fischera 2231 SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Dr. Max, OD 

Kaufland, Duklianska 3336/19, tel. č. : 0901 961 073 

 

Nedeľa, 3. júla 

 

Klasik Band 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia o 15.00 h sa uskutoční promenádny koncert Klasik Band. Za krátky čas pôsobenia si 

získal niekoľko úspechov. Pravidelne sa zúčastňuje verejných koncertov, výchovných koncertov a súťaží, kde sa 

umiestňuje na popredných miestach. Najvýraznejšie úspechy dosiahol v Celoslovenskej súťaži pop-rockových a 

jazzových skupín ZUŠ, pravidelne organizovanej v Košiciach, a v "Gelnickom kľúči" v Gelnici. Repertoár má zložený z 

populárnych, klasických, tanečných a bigbandových skladieb. Obsadenie orchestra je zostavené z dychových nástrojov 

(flauty, klarinety, saxofóny, trúbky) a rytmickej sekcie (bicie, el. gitary, basgitara, perkusie). Posledným úspechom bola 

účasť na Medzinárodnom festivale orchestrov a zborov v Košiciach – Šengenský poludník, kde sa orchester výborne 

prezentoval medzi zahraničnými hosťami. Klasik band je orchestrom Základnej umeleckej školy v Košiciach. Umeleckými 

vedúcimi sú učitelia Mgr. art. Monika Samselyová a Mgr. art. Ján Samsely. 

 

Sladký Spiš 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pod názvom Sladký Spiš sa pred Redutou o 17.00 h uskutoční benefičný koncert venovaný 

diabetickým deťom. Účinkujú: Roman Vitkovský, The Colt. V prípade nepriaznivého počasia bude podujatie v koncertnej 

sieni Reduty. 

 

Kino Mier 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kino Mier premietne o 17.00 h rozprávku Hľadá sa Dory, o 19.00 h fantasy film Warcraft: Prvý 

stret. Kino Tatra STARÁ ĽUBOVŇA. O 16.30 hodine v kine premietnu 108- minútový animovaný film Malý princ. 

 

Pohotovosť lekární 

 

POPRAD.Dr. Max, Francisciho 22 KEŽMAROK. Ľubka, Dr. Daniela Fischera 2231 SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Dr. Max, OD 

Kaufland, Duklianska 3336/19, tel. č. : 0901 961 073 
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Pondelok, 4. júla 

 

Kino Mier 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kino Mier premietne o 10.00 h animovanú rozprávku Angry birds vo filme, 17.00 h fantasy film 

Warcraft: Prvý stret. 

 

Pohotovosť lekární 

 

POPRAD. Adus, Poliklinika Adus KEŽMAROK. Ľubka, Dr. Daniela Fischera 2231 SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Lekáreň Tesco, 

Medza 15, tel. č. 053/4176884 

 

VÝSTAVY 

 

Galéria umelcov Spiša SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Stále expozície: Terra gothica, Jozef Hanula. Aktuálne výstavy: Pavol 

Breier: Ľudia Himalájí – fotografická výstava o ľuďoch a zvykoch pod Himalájami, sviatok bohyne Kumárí a tibetský nový 

rok – Sonam losar medzi nepálskymi šerpami. Výstava známeho fotografa o ľuďoch a zvykoch pod Himalájami. Peter 

Župník: Fragmenty – banerová výstava výtvarnej fotografie sakrálnej architektúry východného Slovenska. Femme Fatale 

– motív "osudovej ženy" vo východoslovenskom výtvarnom umení od začiatku 20. storočia po súčasnosť. Výber diel z 

tvorby 49 východoslovenských autorov. 

 

Bienále maľby V.?/Živá maľba – zažívanie a mapovanie okolitého sveta v dielach siedmich mladých výtvarníkov J. 

Floreka, M. Kochana, A. Krivanskej, P. Koyšovej, F. Sabola, R. Sedlačíka a J. Tomana. 

 

Výstavy potrvajú do 4. septembra. 

 

Spišské osvetové stredisko 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Do 24. júla si môžu návštevníci pozrieť v Spišskom osvetovom stredisku regionálne výtvarné 

dielka materských, základných a základných umeleckých škôl Ekovýkres, Ekokomix 2016. 

 

Multicentrum 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. STM – Multifunkčné energetické a banícke centrum vysunutá expozícia: História baníctva na 

Spiši. Stála výstava: Zbierka nerastov Jitky Bohovicovej, Eduarda Münznera, Jozefa Badára a Petra Čížeka reprezentuje 

viac ako 1 300 kusov vzoriek zo Slovenska, Česka a 23 krajín sveta. Do 31. augusta je otvorená aktuálna výstava 

fotografií otca a syna Michalov Buzovcov s názvom Buzofci na horách.Do 10. júla konca júna potrvá tradičná výtvarná 

výstava Oči plné dúhy v rámci celoslovenského podujatia v prospech osôb s mentálnym postihnutím Deň krivých zrkadiel. 
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(jp, ešl, rin) 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Dni humoru zabavili Novovešťanov 

 [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 4; (ešl) ; Zaradenie: KULTÚRA/INZERCIA] 

 

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 

 

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. 

 

(ešl) 

 

foto 

 

Divadlo Teáter Komika Si na pomoc zobralo detské publikum. FOTO:EŠL 
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1.25.  Spišské folklórne slávnosti predstavili tradičnú kultúru 

 [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 7; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/KULTÚRA/INZERCIA] 

 

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. 

 

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, hudobnotanečným 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 dnešnom 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. "Tento rok bolo 

naše vystúpenie slávnostnejšie. Súbor oslavuje 25. výročie svojho vzniku. Sme vďační všetkým rodičom a deťom, že už 
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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. 

 

EVA ŠOLTÍSOVÁ 

 

Foto 

 

DFS Dreveník Vystúpil s fašiangovým pásmom. FOTO:EŠL 

 

Publikum Bohatý program naplnil očakávanie návštevníkov. FOTO:EŠL 

 

Krojovaná mládež Krátko pred vystúpením. FOTO:EŠL 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Za tragickú sánkovačku obvinili učiteľku 

 [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 10; (ešl) ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/INZERCIA] 

 

Polícia v uplynulých dňoch vzniesla obvinenie voči konkrétnej osobe v súvislosti s vyšetrovaním prípadu tragickej 

sánkovačky v lyžiarskom stredisku Plejsy v Krompachoch. 

 

KROMPACHY. Začiatkom marca tohto roku došlo vo večerných hodinách v lyžiarskom stredisku Plejsy v Krompachoch 

(okres Spišská Nová Ves) k tragickej nehode. Na neosvetlenom lyžiarskom svahu sa sánkovali deti, z košickej základnej 

školy, ktoré tu boli na lyžiarskom kurze. 

 

Obvinili učiteľku 

 

Pri sánkovaní na strmej zjazdovke a následnom narazení do stromov a skál prišla o život 12-ročná Miška, jej o rok staršia 

kamarátka Veronika sa zranila. "V súvislosti s vyšetrovaním prípadu tragickej sánkovačky môžem potvrdiť, že v 

uplynulých dňoch polícia vzniesla obvinenie konkrétnej osobe. Vzhľadom na to, že ide o citlivý prípad a v súčasnosti 

prebiehajú ďalšie vyšetrovacie úkony, bližšie informácie poskytovať nebudeme," informovala košická krajská policajná 

hovorkyňa Jana Mésarová. Podľa denníka Korzár by údajne mala byť pre prečiny usmrtenia a ublíženia na zdraví 

obvinenou učiteľka P. S. V prípade dokázania viny hrozí obvinenej trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov. 

 

(ešl) 

 

foto 
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Lyžiarske stredisko Plejsy Na tomto svahu došlo k tragédii. FOTO:EŠL 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Polmaratón z Košíc do Sene absolvovali bežci i korčuliari 

 [Noviny Spiša; 25/2016; 28/06/2016; s.: 25; (db, riso) ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Počas sobotného dopoludnia v druhej polovici júna sa na trati Košice – Seňa uskutočnil 14. ročník polmaratónu s 

rovnomenným názvom, ktorý je okrem bežcov určený i inline korčuliarom. 

 

POPRAD. O podujatie bol zo strany športovcov Slovenska, Maďarska a Ukrajiny obrovský záujem, čomu sa prispôsobili i 

organizátori. V snahe vyhnúť sa problémom tesne pred štartom podujatia ponúkli možnosť prezentácie pretekárov i deň 

vopred, čo mnohí zo zúčastnených využili. I tento fakt prispel k spokojnosti súťažiacich a rozhodcov, ako i k pokojnej a 

príjemnej atmosfére. Okrem súperov súťažiaci športovci bojovali i s teplým slnečným počasím, ktoré ubralo z kvality 

dosiahnutých výkonov. Už ráno, hodinu pred štartom, ortuť teplomera ukazovala 20 stupňov, postupne sa vyšplhala až k 

úrovni čísla 28. Pocitová teplota však bola trochu nižšia ako reálna, pretože pretekárov na trati sprevádzal mierny 

protivietor. 

 

Súťaž bežcov 

 

Z 259 bežcov na štarte organizátori v cieli klasifikovali 251, z toho 26 žien. Vzdalo sedem mužov a jedna žena. Trať 

najrýchlejšie zvládol slovenský reprezentant vo vytrvalostných disciplínach a súčasný majster Slovenska v polmaratóne, 

30-ročný Jozef Urban z TJ Obalservis Košice. Opäť presvedčil, že dokáže kvalitne trénovať i popri pracovných 

povinnostiach. Spoločnosť na stupni víťazov v absolútnom poradí bez rozdielu veku mu robili celkovo druhý v cieli, 26-

ročný Košičan Tibor Sahajda reprezentujúci firmu Dachprod, v ktorej pracuje a tretí, 42-ročný Ukrajinec Anatolij Malyj. Na 

vynikajúcom 7. mieste v celkovom poradí preťal cieľovú pásku najlepší regionálny borec, 40-ročný Tomáš Kamas zo 

Spišskej Novej Vsi. Zároveň bronzový vo veteránskej kategórii od 40 rokov, kde sa umiestnil ako najlepší Slovák. Na 

štarte v Košiciach ho povzbudzovala aj manželka Antónia, ktorá spolu s ním pricestovala na toto podujatie. Po dobehnutí 

sa najlepší slovenský veterán ochotne podelil o svoje pocity: "Bežalo sa mi dobre takmer celú trať, aj keď som už na 20. 

kilometri chcel, aby bolo po všetkom skrz toho počasia (veľmi teplo a dusno). Na prvého Ukrajinca Anatolija Malyiho som 

nemal, no druhého Ukrajinca Oresta Babjaka som sťahoval. On potom ku koncu pridal, tak som si radšej strážil tretie 

miesto. S dosiahnutým časom som spokojný, lebo súťažné podmienky neboli jednoduché. Aj niektorí výborní bežci mali 

veľké krízy na trati. Teraz si trochu oddýchnem a o týždeň by som chcel absolvovať ďalší polmaratón, tentoraz v 

náročnom teréne, na Donovaloch." Medzi ženami dominovala 26-ročná Nikola Čorbová zo Senca. Za ňou dobehla trojica 

veteránok, s ktorými mladšie pretekárky nestačili držať krok, v poradí: 2. Erika Ondrijová z Vyšnej Šebastovej (42- ročná), 

3. Andrea Grendová z Revúcej (44-ročná), 4. Danica Božová zo Svitu (53-ročná). Tieto veteránky zároveň obsadili 

popredné priečky vo svojich vekových kategóriách. "Tých 28 sekúnd od stupňov víťazov v celkovom poradí žien bez 
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rozdielu veku milo prekvapilo, ale zároveň i mrzelo," povedala nestarnúca Božová. Z regionálnych bežcov mal k stupňom 

víťazov blízko ešte aj Damián Groman zo Slovenskej Vsi. Tretí najstarší účastník v štartovnom poli: "Snažil som sa, ale 

vek človek neoklame. 68 rokov som cítil na každom kroku." V kategórii od 60 rokov preťal cieľovú pásku na 

nepopulárnom 4. mieste. A to predbehol i bývalého československého reprezentanta v maratónoch a ultrabehoch, 

bežeckú legendu Petra Poláka z Košíc. Najstarší účastník v bežeckom pelotóne bol Stanislav Miškár zo Svitu, ktorý trať 

zvládol vo veku 72 rokov. l Z výsledkov: Muži do 39 rokov: 1. Jozef Urban, Obal Servis Košice, 1:11:38 hod. (celkovo 1. 

medzi mužmi), 2. Tibor Sahajda, dachprod.sk, 1:11:47 hod. (celkovo 2. medzi mužmi), 3. Marek Mockovčiak, TJ Obal 

Servis Košice, 1:18:26 hod. (celkovo 5. medzi mužmi), 23. Miroslav Olejár, Levoča, 1:37:06 hod., 29. Adam Rataj, 

Kežmarok, 1:41:03 hod.; muži od 40 do 49 rokov: 1. Anatolij Malyi, Ukrajina, 1:14:25 hod. (celkovo 3.), 2. Orest Babjak, 

Ukrajina, 1:17:58 hod. (celkovo 4.), 3. Tomáš Kamas, ŠKP Sp. N. Ves, 1:20:16 hod. (celkovo 7.), 8. Peter Felong, TJ 

Štart Levoča, 1:29:41 hod., 19. Rastislav Pavlov, v Levoča, 1:39:41 hod., 46. Dušan Goliaš, Gelnickí bežci, 1:56:41 hod.; 

muži od 50 do 59 rokov: 1. Štefan Rácz, ŠK Budimír, 1:20:45 hod. (celkovo 8.), 2. János Bogár, Maďarsko, 1:21:34 hod. 

(bývalý svetový šampión v behu na 100 km), 3. MIlan Safko, MTC V. Šebastová, 1:23:58 hod., 25. Michal Knapík, 

Levoča, 1:49:43 hod., 29. Gejza Jamnický, BK Sp. Teplica, 1:54:43 hod.; muži od 60 rokov: 1. Pavol Madar, TJ Obal 

servis Košice, 1:32:07 hod. (bývalý československý reprezentant v maratóne), 2. Peter Vilhan, Košice, 1:34:58 hod., 3. 

Bartolomej Ficzere, Sopka Seňa, 1:38:16 hod., 4. Damián Groman, Slov. Ves, 1:39:38 hod., 21. Stanislav Miškár, Svit, 

2:02:24 hod. (najstarší účastník celého podujatia); ženy do 39 rokov: 1. NIkola Čorbová, Sportdiag team Senec, 1:26:30 

hod. (celková víťazka), 2. Katarína Fedorová, Hematologický pacient, 1:41:34 hod. (5. medzi ženami), 3. Lucia Ilkova, 

VTJ Prešov, 1:48:28 hod. (8. medzi ženami); ženy od 40 rokov: 1. Erika Ondrijová, MTC V. Šebastová, 1:37:36 hod. (2. 

medzi ženami), 2. Andrea Grendová, Revúca, 1:39:19 hod. (3. medzi ženami), 3. Tereza Vargová, Nature Decor Košice, 

1:45:50 hod. (6. medzi ženami); ženy od 50 rokov: 1. Danica Božová, Svit, 1:39:47 hod. (4. medzi ženami), 2. Alžbeta 

Tiszová, TMS International Košice, 1:47:21 hod. (7. medzi ženami), 3. Zlata Semanová, a O5 BK Furča Košice, 1:54:29 

hod. (11. medzi ženami). 

 

Súťaž inline korčuliarov 

 

Zo 79 korčuliarov na štarte dorazili do cieľa všetci – 58 mužov a 21 žien. O medailistoch medzi mužmi musel rozhodovať 

až fotofiniš, pretože všetci traja preťali cieľovú čiaru v rovnakom čase. Nakoniec rozhodcovia vyhlásili poradie: 1. Kristián  

Terebeši, RKIC Košice, 35:31 min., 2. Miro Smuda, PIK Poprad, 35:31 min., 3. Matej Filip, Skating Club Košice, 35:31 

min. Obdivuhodné je, že pozíciu na stupni víťazov si vybojoval i 37-ročný Podtatranec Miroslav Smuda, ktorý dokáže 

stále rovnocenne súperiť i s korčuliarmi, ktorí sú mladší takmer o celú generáciu. Tentoraz sa miesto na stupni víťazov 

neušlo favorizovanému Michalovi Slottovi zo Žiliny, ktorý zaostal o jedinú sekundu. Naopak, svoju dominanciu potvrdila 

favorizovaná 21-ročná Martina Karabová, od ktorej bolo rýchlejších iba 9 mužov. Stupeň víťazov v kategórii žien vyzeral 

takto: 1. Martina Karabová, RKIC Košice, 38:01 min., 2. Claudia Dohaničová, Skating Club Košice, 38:05 min., 3. 

Stanislava Gavalcová, Inline Borievka, 42:42 min. 

 

(db, riso) 
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Späť na obsah 

 

1.28.  Počas Mariánskej púte vypravia do Levoče mimoriadne vlaky 

 [korzar.sme.sk; 28/06/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8210358/pocas-marianskej-pute-vypravia-do-levoce-mimoriadne-vlaky.html 

 

Mariánska hora v prvý júlový víkend privíta okolo pol milióna pútnikov z celého Slovenska. Počas Mariánskej púte bude 

platiť osobitný dopravný režim. 

 

LEVOČA. Počas Mariánskej púte budú platiť viaceré dopravné obmedzenia. Pre prichádzajúcich pútnikov je posilnená 

doprava zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Tranzit bude odklonený 

 

V dňoch 2. a 3. júla bude čiastočne uzatvorená štátna cesta I/18. Tranzitná doprava bude odklonená na križovatke so 

štátnou cestou II/536 Spišský Štvrtok, štátnou cestou III/3208 v Klčove a z diaľničného privádzača diaľnice D1 v úseku 

Levoča. 

 

Do Levoče je povolený len vjazd účastníkom Mariánskej púte. Osobitný dopravný režim bude zavedený na Sadovej ulici, 

Ulici športovcov a na Námestí Majstra Pavla. 

 

Vjazd a parkovanie vozidiel je povolené na všetkých miestnych cestách v Levoči s výnimkou Námestia Majstra Pavla, 

Košickej ulice, Sadovej ulice a Ulice športovcov. 

 

Vjazd na Mariánsku horu je povolený len na základe povolenia vydaného Rímskokatolíckym farským úradom. 

 

Zásobovanie, dovoz a odvoz tovaru pre príležitostný trh, ako aj zásobovanie miestnych prevádzok je povolené len 

vozidlám označeným povolením pre služby a zásobovanie. 

 

Zrušená mestská doprava 

 

Počas platnosti osobitného dopravného režimu bude v meste zrušená mestská hromadná doprava. 

 

Zrušená bude zastávka autobusov pri poliklinike. Prímestské spoje Levoča –Spišská Nová Ves premávajúce ku 

poliklinike (resp. Kežmarskej ceste) budú zastavovať iba na autobusovej stanici. 

 

Na autobusovej stanici môžu zastavovať aj diaľkové linky. 

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8210358/pocas-marianskej-pute-vypravia-do-levoce-mimoriadne-vlaky.html
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Autobusy účastníkov púte budú smerované z cesty I/18 na Kežmarskú cestu III/3225, kde bude pre potrebu parkovania 

vymedzený jazdný pruh, v sobotu od 6.00 h do nedele do ukončenia púte, maximálne do 16.00 h. 

 

Osobné motorové vozidlá budú môcť parkovať na ostatných mestských cestách tak, aby bola dodržaná ich prejazdnosť. 

 

Mimoriadne vlaky 

 

V sobotu od 7.00 h do 12.00 h bude premávať kyvadlová doprava na Mariánsku horu od vchodu areálu firmy Alfena. 

 

Železnice v sobotu a v nedeľu vypravia mimoriadne vlaky na trati Spišská Nová Ves – Levoča. Vlak nezastavuje na 

zastávkach Harichovce a Levočské Lúky. 

 

Cestujúci si cestovné lístky budú môcť zakúpiť v ktorejkoľvek stanici v pokladniciach alebo aj priamo pri nástupe do vlaku 

bez prirážky u sprevádzajúceho personálu. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Dva tituly a splnený limit pre Garčárovú 

 [korzar.sme.sk; 28/06/2016; db, riso ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8211267/dva-tituly-asplneny-limit-pre-garcarovu.html 

 

Nitra bola počas víkendu koncom druhej júnovej dekády dejisko slovenského šampionátu juniorov a junioriek v atletike. 

 

SP. NOVÁ VES. O majstrovské tituly a medailové umiestnenia bojovali 18 až 19-roční juniori z rôznych oddielov a klubov 

z celého Slovenska. 

 

Štartovať však mohli i vekom mladší pretekári – dorastenci a dorastenky, ak ich výkonnosť dosahovala zodpovedajúcu 

úroveň. 

 

Podujatie bolo zároveň jedna z posledných možností na splnenie limitov na svetový šampionát juniorov (19. – 24. 7. v 

Poľsku) a tiež na premiérový európsky šampionát dorastu (14. – 17. 7. v Gruzínsku), pretože uzávierka plnenia limitov je 

3. 7. 

 

Podtatranskú a spišskú atletiku v Nitre reprezentovala skupina mladých športovcov zo Spišskej Novej Vsi a Levoče. 

 

Najúspešnejšia pretekárka z nášho regiónu bola vekom iba dorastenka Patrícia Garčárová z TJ Tatran Spišská Nová 

Ves, ktorá sa svojimi výkonmi zaradila medzi top atlétov tohto šampionátu. 17-ročná Patrícia potvrdila svoj šprintérsky 

talent – získala dva individuálne tituly (v behu na 100 m a v behu na 200 m) a prispela i k zisku bronzovej medaily v 

štafetovom behu na 4 x 400 m. 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8211267/dva-tituly-asplneny-limit-pre-garcarovu.html
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Ako bonus k týmto úspešným vystúpeniam pridala splnený ostrý A limit Slovenského atletického zväzu na európsky 

šampionát do 17 rokov. 

 

Blízko k stupňu víťazov bola i 18-ročná prekážkarka Klaudia Farkašovská z AŠK Slávia Spišská Nová Ves. Z Nitry si 

odnáša nepopulárne 4. miesto, pričom od bronzovej medaily ju v behu na 100 m prekážok delilo iba 25 stotín. 

 

Z výsledkov: Juniorky: Beh na 100 m: 1. Patrícia Garčárová, TJ Tatran Sp. N. Ves, 12,10 s, (sezónne maximum) – 

splnený limit na ME do 17 rokov; beh na 200 m: 1. Patrícia Garčárová, TJ Tatran Sp. N. Ves, 25,30 s; beh na 100 m 

prekážok: 1. Simona Takácsová, ŠK ŠOG Nitra, 14,57 s, 3. Patrícia Dermeková, ŠK ŠOG Nitra, 15,53 s, 4. Klaudia 

Farkašovská, AŠK Slávia Sp. N. Ves, 15,87 s; beh na 400 m prekážok: 1. Emma Zapletalová, ŠK ŠOG Nitra, 1:01,52 

min., 8. Natália Gyomraiová, TJ Tatran Sp. N. Ves, 1:09,05 min.; skok do diaľky: 1. Veronika Flosníková, VŠC Dukla B. 

Bystrica, 551 cm, 9. Klaudia Farkašovská, AŠK Slávia Sp. N. Ves, 487 cm; štafetový beh na 4 x 100 m: 1. ŠK ŠOG Nitra, 

47,78 s, 5. TJ Tatran Sp. N. Ves (Luciána Jencaková, Patrícia Garčárová, Natália Gyomraiová, Klaudia Hanzelyová), 

51,17 s; štafetový beh na 4 x 400 m: 1. AK Spartak Dubnica n/V, 4:02,97 min., 3. TJ Tatran Sp. N. Ves (Luciána 

Jencaková, Patrícia Garčárová, Natália Gyomraiová, Klaudia Hanzelyová), 4:16,57 min.; juniori: Beh na 100 m: 1. Boris 

Pribil, Atletický klub AC Malacky, 11,10 s, 10. Matej Baluch, AŠK Slávia Sp. N. Ves, 11,53 s. 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Futbalisti MFK Rožňava uzavreli sezónu 

 [korzar.sme.sk; 28/06/2016; Peter Podolinský ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://roznava.korzar.sme.sk/c/8211282/futbalisti-mfk-roznava-uzavreli-sezonu.html 

 

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. 

 

Taktická porada. Pred zápasom si treba naplánovať taktiku. 

 

Taktická porada 2. Ako vyzrieť na súpera? 

 

Zápasy. Na ihrisku sa odohrávali dôležité zápasy. 

http://roznava.korzar.sme.sk/c/8211282/futbalisti-mfk-roznava-uzavreli-sezonu.html
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Hrad. Keď si bolo treba oddýchnuť od futbalu, hrad prišiel vhod. 

 

Tričko. Hráči poďakovali prezidentovi MFK M. Domikovi. 

 

Dievčatá. Futbal nie je len chlapčenskou záležitosťou. 

 

Kreslenie. Koho futbal nebavil, mohol sa venovať inej aktivite. 

 

Fotky: Peter Podolinský 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Obeť je v kóme, útočníci pôjdu za mreže 

 [korzar.sme.sk; 28/06/2016; Róbert Bejda ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8212524/obet-je-vkome-utocnici-pojdu-za-mreze.html 

 

Krajský súd vzal do väzby troch mužov z okresu Gelnica. Zrušil verdikt okresného súdu, ktorý ich nechal na slobode. 

 

KOŠICE. Krajský súd v pondelok rozhodoval o sťažnosti prokurátora zo Spišskej Novej Vsi. Podal ju voči verdiktu 

miestneho okresného súdu, ktorý nevyhovel návrhu na vzatie do väzby troch obvinených. 

 

Ivan H. (32), Tomáš Š. (21) a Lukáš Š. (17) čelia obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví. V noci zo 17. na 18. júna mali 

v obci Nálepkovo, časť Grúň, fyzicky napadnúť Tibora Š. (19). 

 

Podľa znenia obvinenia ho najprv jeden z útočníkov udrel drevenou palicou po hlave a keď spadol na zem, všetci ho bili 

palicami, kopali do hlavy i celého tela. 

 

Spôsobili mu vtlačenú zlomeninu temennej kosti a krvácanie do mozgu. Liečenie si podľa odhadov vyžiada 42 dní. 

 

Hoci všetci traja Nálepkovčania vinu popreli, podľa polície ich z účasti na útoku usvedčujú svedkovia. 

 

Súd ich najprv prepustil 

 

Okresný prokurátor dal návrh na väzobné stíhanie obvinených, ktoré zdôvodnil obavou z pokračovania v trestnej činnosti. 

 

Okresný sudca však návrhu nevyhovel a zo zadržania ich prepustil. 

 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8212524/obet-je-vkome-utocnici-pojdu-za-mreze.html
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Zasadnutia na krajskom súde sa trio obvinených nezúčastnilo. Prišiel však Tiborov otec, ktorý uviedol, že jeho syn je v 

kóme. 

 

"Krajský súd vyhovel sťažnosti okresného prokurátora. Napadnuté uznesenie okresného súdu zrušil a všetkých troch 

obvinených vzal do väzby. Keďže sa ani jeden z obvinených zasadnutia nezúčastnil, bude vydaný príkaz na ich 

zatknutie," informoval nás hovorca krajskej prokuratúry, Branislav Bujňák. 

 

Policajti už dostali pokyn, aby Ivana a spol. vypátrali, zadržali a posadili do väzby. 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Pohotovosť v lekárňach - streda 29. júna 

 [korzar.sme.sk; 28/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8211459/pohotovost-v-lekarnach-streda-29-juna.html 

 

Rozpis pohotovostných služieb v lekárňach na východe. 

 

Košice 

 

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

 

Prešov 

 

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

 

Kežmarok 

 

Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, nedeľa, 

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

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

 

Stropkov 

 

Lekáreň GALENOS ul. Hlavná (obchodný dom) 

 

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

http://korzar.sme.sk/c/8211459/pohotovost-v-lekarnach-streda-29-juna.html
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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 

 

Pri Nemocnici s poliklinikou 

 

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

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

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň Viva, Mierová 94 

 

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

 

Poprad 

 

Dr. MAX – Obch. centrum MAX PP, Dlhé hony 1 

 

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

 

Humenné 

 

Pri fontáne, Námestie slobody 28, 057/788 03 60 

 

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

 

Dr. MAX Komenského 3884/6, +421 56 3214401 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

SANAMUS Nám. Osloboditeľov 1034/68, +421 056/6431282 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Policajné hliadky na Slovensku 28.6.2016 

 [automix.atlas.sk; 28/06/2016; Redakcia ; Zaradenie: Hliadky] 

http://automix.atlas.sk/hliadky/869849/policajne-hliadky-na-slovensku-28-6-2016 

 

Na celom území Slovenska dňa 28. júna 2016 budú dopravné policajné hliadky na bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky dohliadať aj na týchto úsekoch:  

 

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

(čierny) Diaľnica D2 VW Golf (modrý), Škoda Superb (šedá) okres Pezinok Škoda Superb (čierna) okres Senec Škoda 

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

Fabia (modrá), Seat Leon (šedý) 

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

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

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

okres Skalica KIA Cee'd (hnedá) 

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

okres Trenčín a Ilava 

http://automix.atlas.sk/hliadky/869849/policajne-hliadky-na-slovensku-28-6-2016
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VW Golf (modrý) okres Prievidza VW Golf (šedý) okres Partizánske VW Golf (modrý) 

okres Bánovce nad Bebravou 

nie je 

okres Považská Bystrica a Púchov Škoda Fabia (modrá) 

Nitriansky kraj okresy Nitra a Zlaté Moravce KIA Ceed (hnedá) , Seat Leon (šedý) okres Nové Zámky Škoda Fabia 

(modrá), Škoda Superb (hnedá) 

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

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

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

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

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

Rimavská Sobota Seat Leon (šedý), VW Passat (modrý) 

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

Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo 

Škoda Fabia (modrá) 

 

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

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

 

okres Liptovský Mikuláš, Ružomberok 

VW Golf (šedý), Audi A4 (modré) 

okres Čadca, Kysucké Nové Mesto 

Škoda Fabia (modrá), VW Golf (čierny) 

 

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

 

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

 

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

 

okres Košice VW Golf Variant (čierny) 

okres Rožňava 

nie je okres Spišská Nová Ves 

Škoda SUperb (čierna), VW Passat (červený) 

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

sedan (čierna) okres Bardejov Škoda Fabia (biela) 

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

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

okres Humenné Škoda Fabia (šedá) okres Poprad 

Škoda Superb kombi (šedá) 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Kam za kultúrou - streda 29. júna 

 [korzar.sme.sk; 28/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8211457/kam-za-kulturou-streda-29-juna.html 

 

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

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

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

démonov 2 o 19.50, 20.50, Deň nezávislosti: Nový útok o 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 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) - Janko Hraško a iné hraškoviny o 9.00, 10.30 a 14.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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

10.), Tomáš Agat Bloński, otvorenie výstavy o 18.00 hod., 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 

http://korzar.sme.sk/c/8211457/kam-za-kulturou-streda-29-juna.html
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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 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 - Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod., Tabačka mini 

(animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 hod.), Vernisáž výstavy: Cenzúra o 18.00 hod., (diskusia) 

Language café o 18.00 hod., (párty) Stredávka o 21.00 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 17.40, 20.30, Alica v krajine za 

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

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

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

stret o 18.20 hod., HUMENNÉ: FAJN - Všetko čo mám rád o 19.30 hod. 
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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 (do 18. 9.); 

ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava 

Bárkányovej zbierky, NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli 

v Solivare, 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.), 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.); ART KLUB TG - Janko Lehotský - Moje mladšie ja (do 4. 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 

 

1.35.  Zabavte sa kŕmením zvierat, vyberte sa do praveku: Hurá, ide sa do zoo 

 [pluska.sk; 28/06/2016; Plus JEDEN DEŇ/op, van foto: Slovakia Travel, ČTK, archív ; Zaradenie: Rady a tipy] 

http://www.pluska.sk/rady-tipy/zabavte-krmenim-zvierat-vyberte-do-praveku-hura-ide-do-zoo.html 

 

Lákadlom pre všetky deti sú určite zvieratá. No a najviac na jednom mieste ich, samozrejme, nájdete v zoologických 

záhradách. Slovensko sa môže pochváliť hneď niekoľkými. 

 

Najväčším lákadlom bojnickej zoo sú slony africké. Autor - Slovakia Travel 

 

Zoo Bojnice  

 

Čas: 8.00 - 19.00 h  

Vstupné: 2 eur deti (4 - 15 r.), 2,50 eur študenti, 4 eur dospelí 

http://www.pluska.sk/rady-tipy/zabavte-krmenim-zvierat-vyberte-do-praveku-hura-ide-do-zoo.html
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Najstaršia a najnavštevovanejšia zoologická u nás vlani oslávila 60 rokov od otvorenia. Na 41 ha uvidíte najväčší počet 

zvierat – 390 druhov. Medzi najzaujímavejšie expozície patrí pavilón opíc, pavilón slonov, akvárium a terárium. Deti tu 

nájdu detskú zoo. Veľkým lákadlom je aj vedľa stojaci Bojnický zámok. 

 

Zoo Bratislava  

 

Čas: 9.00 - 18.00 h  

Vstupné: 3,50 eur deti (3 - 15 r.) a študenti, 5 eur dospelí 

Bratislavská zoologická záhrada patrí medzi obľúbené atrakcie hlavného mesta Slovenska. Na ploche 96 ha uvidíte 148 

druhov zvierat. Od roku 2010 je otvorený pavilón ľudoopov, ktorý napodobením pôvodného biotopu vytvára prostredie pre 

ich prirodzené správanie sa a chov. Súčasťou zoo je dinopark, prvá expozícia makiet dinosaurov v životnej veľkosti na 

Slovensku. 

 

Zoofarma New Zealand  

 

Čas: 9.00 - 21.00 h  

Vstupné: 2,50 eur deti od 4 r. a študenti, 3 eur dospelí 

Na rozľahlom pozemku v dedinke Modrová nájdete unikátnu novozélandskú farmu s typickými novozélandskými 

zvieratami. Návštevníci ich môžu pohladiť, fotiť sa s nimi a pomôcť ich nakŕmiť pripraveným jedlom. 

 

Zubria zvernica v Topoľčiankach  

 

Čas: 9.00 - 17.00 h 

Vstupné: 1 eur deti (6 – 15 r.), 1,50 eur študenti, 2 eur dospelí 

Len tu na Slovensku, v krásnych dubových lesoch pri Topoľčiankach, môžete na vlastné oči vidieť zubra európskeho – 

najväčšieho európskeho cicavca, "bratranca" známejšieho amerického bizóna. Celosvetovo patrí k prísne chráneným 

zvieratám. Atrakciou je kŕmenie zubrov o 9.00 h a 14.00 h. 

 

Zveropark Revištské Podzámčie  

 

Čas: 10.00 - 19.00 h  

Vstupné: 3 eur deti (3 - 15 r.), 5 eur dospelí 

Pri Žarnovici na ploche približne 21 ha žije vyše 30 druhov zvierat. Hlavnou dominantou sú losy, no nájdete tu i zvieratá, 

ktoré voľne žijú v našich lesoch, i tie, ktoré tam už nenájdete alebo žijú v cudzine. 

 

ZOO park Stropkov  

 

Čas: 10.00 - 17.00 h  
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Vstupné: 1 eur deti (3 - 15 r.), 1,50 eur ostatní 

Okrem exotických zvierat, medzi ktoré patria šelmy, korytnačky, dravce, okrasná hydina a plazy, sa tu môžu malí a veľkí 

návštevníci potešiť krásou vzácnych rastlín, kríkov a stromov. Park má množstvo atypických detských zariadení, 

rozprávkový bufet či kontaktnú zoo pre deti s možnosťou kŕmenia zvierat. 

 

Zoo Košice  

 

Čas: 9.00 - 19.00 h  

Vstupné: 1 eur deti (2 - 6 r.), 2 eur žiaci a študenti, 3,50 eur dospelí 

Rozlohou 288 ha patrí medzi najväčšie v Európe. Dnes tu žije takmer 142 druhov zvierat, nachádza sa tu najväčšia 

voliéra na Slovensku a najväčší areál medveďa hnedého v strednej Európe. Keď sa chcete vrátiť do minulosti, navštívte 

tamojší dinopark. 

 

Zoo Spišská Nová Ves  

 

Čas: 10.00 - 18.00 h (utorok až nedeľa)  

Vstupné: 1 eur deti (3 - 15 r.), 2 eur študenti, 2,50 eur dospelí 

Je najmladšou a najmenšou zoo na území Slovenska. Nájdete tu 90 zvieracích druhov. Medzi najatraktívnejšie patria 

zvieratá zapísané v Červenej knihe ohrozených zvierat. 

 

Zoo u susedov  

 

Tiergarten Schönbrunn, Rakúsko  

 

Čas: 9.00 - 18.30 h  

Vstupné: 9 eur deti (od 7 r.), 18,50 eur dospelí 

Zoologická záhrada vo Viedni je najstaršou na svete. Na ploche 17 ha žije vyše 700 druhov zvierat vrátane bezstavovcov. 

Záhrada sa pýši vzácnymi pandami obrovskými, ktoré previezli z Číny. Nedávno dokončili aj nový pavilón ľadových 

medveďov. Zoo je v strede 160-hektárového Schönbrunnského zámockého parku. 

 

Dom mora vo Viedni, Rakúsko  

 

Čas: 9.00 - 18.00 h  

Vstupné: 7,60 eur deti (6 - 15 r.), 12,50 eur žiaci, 16,70 eur dospelí 

Dom mora sídli v 10-poschodovej budove. Najväčšie akvárium zaberá až 2 z nich. Poschodia sú tematicky rozdelené. Vo 

veľkej nádrži na prízemí nájdeme akvárium so žralokmi. Okrem vodných živočíchov sú tu aj teráriá s pavúkmi, hadmi či 

krokodílmi. Navyše zo strechy je perfektný výhľad na mesto. 
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Zoo Brno, Česko  

 

Čas: 9.00 - 18.00 h 

Vstupné: 2,59 eur deti (3 - 15 r.) a študenti, 3,70 eur dospelí 

Zoo Brno chová na rozlohe 38 ha 274 druhov zvierat. Hneď pri vstupe na návštevníkov čakajú Tigrie skaly obývané 

tigrami sumatrianskymi. Deti sa môžu vyblázniť v detskej zoo, na ihriskách i trampolínovom centre. Aktuálne je v záhrade 

možnosť vidieť aj mnoho čerstvých mláďat ako napríklad vlka arktického, bizóna amerického či losa európskeho. 

 

Zoo Nyíregháza, Maďarsko  

 

Čas: 9.00 - 19.00 h  

Vstupné: 6,40 eur deti (3 - 14 r.) a študenti, 9,60 eur dospelí  

Zoo dostala miesto vnútri takmer nedotknutého dubového lesa. Na ploche 30 ha uvidíte 500 druhov zvierat. Pochváliť sa 

môžu raritami ako tiger biely, slon africký, varan komodský, nosorožec indický, ľadový medveď, žralok tigrí a gorila. 

Oddýchnuť si môžete na kúpalisku, v skanzene a v príjemnej atmosfére lesného parku. 

 

Zoo Krakov, Poľsko  

 

Čas: 9.00 - 18.00 h  

Vstupné: 2,28 eur deti, 4,10 eur dospelí  

Zoo sa pýši vyše 300 druhmi zvierat chovaných na 20 ha. K najvzácnejším patria leopard, jaguár či hrošík libérijský. 

Najmenší sa môžu zabaviť v minizoo s poníkmi, morčatami, králikmi alebo korytnačkami. Samozrejmosťou je i kŕmenie 

zvierat. 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  Polmaratón z Košíc do Sene absolvovali aj bežci a korčuliari zo Spiša 

 [korzar.sme.sk; 28/06/2016; db, riso ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://poprad.korzar.sme.sk/c/8211253/polmaraton-zkosic-do-sene-absolvovali-aj-bezci-akorculiari-zo-spisa.html 

 

Počas sobotného dopoludnia v druhej polovici júna sa na trati Košice – Seňa uskutočnil 14. ročník polmaratónu s 

rovnomenným názvom, ktorý je okrem bežcov určený i inline korčuliarom. 

 

POPRAD. O podujatie bol zo strany športovcov Slovenska, Maďarska a Ukrajiny obrovský záujem, čomu sa prispôsobili i 

organizátori. V snahe vyhnúť sa problémom tesne pred štartom podujatia ponúkli možnosť prezentácie pretekárov i deň 

vopred, čo mnohí zo zúčastnených využili. 

 

I tento fakt prispel k spokojnosti súťažiacich a rozhodcov, ako i k pokojnej a príjemnej atmosfére. 

 

http://poprad.korzar.sme.sk/c/8211253/polmaraton-zkosic-do-sene-absolvovali-aj-bezci-akorculiari-zo-spisa.html
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Okrem súperov súťažiaci športovci bojovali i s teplým slnečným počasím, ktoré ubralo z kvality dosiahnutých výkonov. 

 

Už ráno, hodinu pred štartom, ortuť teplomera ukazovala 20 stupňov, postupne sa vyšplhala až k úrovni čísla 28. 

Pocitová teplota však bola trochu nižšia ako reálna, pretože pretekárov na trati sprevádzal mierny protivietor. 

 

Súťaž bežcov 

 

Z 259 bežcov na štarte organizátori v cieli klasifikovali 251, z toho 26 žien. Vzdalo sedem mužov a jedna žena. 

 

Trať najrýchlejšie zvládol slovenský reprezentant vo vytrvalostných disciplínach a súčasný majster Slovenska v 

polmaratóne, 30-ročný Jozef Urban z TJ Obalservis Košice. 

 

Opäť presvedčil, že dokáže kvalitne trénovať i popri pracovných povinnostiach. 

 

Spoločnosť na stupni víťazov v absolútnom poradí bez rozdielu veku mu robili celkovo druhý v cieli, 26-ročný Košičan 

Tibor Sahajda reprezentujúci firmu Dachprod, v ktorej pracuje a tretí, 42-ročný Ukrajinec Anatolij Malyj. 

 

Na vynikajúcom 7. mieste v celkovom poradí preťal cieľovú pásku najlepší regionálny borec, 40-ročný Tomáš Kamas zo 

Spišskej Novej Vsi. 

 

Zároveň bronzový vo veteránskej kategórii od 40 rokov, kde sa umiestnil ako najlepší Slovák. Na štarte v Košiciach ho 

povzbudzovala aj manželka Antónia, ktorá spolu s ním pricestovala na toto podujatie. 

 

Po dobehnutí sa najlepší slovenský veterán ochotne podelil o svoje pocity: "Bežalo sa mi dobre takmer celú trať, aj keď 

som už na 20. kilometri chcel, aby bolo po všetkom skrz toho počasia (veľmi teplo a dusno). Na prvého Ukrajinca 

Anatolija Malyiho som nemal, no druhého Ukrajinca Oresta Babjaka som sťahoval. On potom ku koncu pridal, tak som si 

radšej strážil tretie miesto. S dosiahnutým časom som spokojný, lebo súťažné podmienky neboli jednoduché. Aj niektorí 

výborní bežci mali veľké krízy na trati. Teraz si trochu oddýchnem a o týždeň by som chcel absolvovať ďalší polmaratón, 

tentoraz v náročnom teréne, na Donovaloch." 

 

Medzi ženami dominovala 26-ročná Nikola Čorbová zo Senca. Za ňou dobehla trojica veteránok, s ktorými mladšie 

pretekárky nestačili držať krok, v poradí: 2. Erika Ondrijová z Vyšnej Šebastovej (42-ročná), 3. Andrea Grendová z 

Revúcej (44-ročná), 4. Danica Božová zo Svitu (53-ročná). 

 

Tieto veteránky zároveň obsadili popredné priečky vo svojich vekových kategóriách. 

 

"Tých 28 sekúnd od stupňov víťazov v celkovom poradí žien bez rozdielu veku milo pre-kvapilo, ale zároveň i mrzelo," 

povedala nestarnúca Božová. 
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Z regionálnych bežcov mal k stupňom víťazov blízko ešte aj Damián Groman zo Slovenskej Vsi. Tretí najstarší účastník v 

štartovnom poli: "Snažil som sa, ale vek človek neoklame. 68 rokov som cítil na každom kroku." 

 

V kategórii od 60 rokov preťal cieľovú pásku na nepopulárnom 4. mieste. A to predbehol i bývalého československého 

reprezentanta v maratónoch a ultrabehoch, bežeckú legendu Petra Poláka z Košíc. 

 

Najstarší účastník v bežeckom pelotóne bol Stanislav Miškár zo Svitu, ktorý trať zvládol vo veku 72 rokov. 

 

Z výsledkov: Muži do 39 rokov: 1. Jozef Urban, Obal Servis Košice, 1:11:38 hod. (celkovo 1. medzi mužmi), 2. Tibor 

Sahajda, dachprod.sk, 1:11:47 hod. (celkovo 2. medzi mužmi), 3. Marek Mockovčiak, TJ Obal Servis Košice, 1:18:26 hod. 

(celkovo 5. medzi mužmi), 23. Miroslav Olejár, Levoča, 1:37:06 hod., 29. Adam Rataj, Kežmarok, 1:41:03 hod.; muži od 

40 do 49 rokov: 1. Anatolij Malyi, Ukrajina, 1:14:25 hod. (celkovo 3.), 2. Orest Babjak, Ukrajina, 1:17:58 hod. (celkovo 4.), 

3. Tomáš Kamas, ŠKP Sp. N. Ves, 1:20:16 hod. (celkovo 7.), 8. Peter Felong, TJ Štart Levoča, 1:29:41 hod., 19. 

Rastislav Pavlov, v Levoča, 1:39:41 hod., 46. Dušan Goliaš, Gelnickí bežci, 1:56:41 hod.; muži od 50 do 59 rokov: 1. 

Štefan Rácz, ŠK Budimír, 1:20:45 hod. (celkovo 8.), 2. János Bogár, Maďarsko, 1:21:34 hod. (bývalý svetový šampión v 

behu na 100 km), 3. MIlan Safko, MTC V. Šebastová, 1:23:58 hod., 25. Michal Knapík, Levoča, 1:49:43 hod., 29. Gejza 

Jamnický, BK Sp. Teplica, 1:54:43 hod.; muži od 60 rokov: 1. Pavol Madar, TJ Obal servis Košice, 1:32:07 hod. (bývalý 

československý reprezentant v maratóne), 2. Peter Vilhan, Košice, 1:34:58 hod., 3. Bartolomej Ficzere, Sopka Seňa, 

1:38:16 hod., 4. Damián Groman, Slov. Ves, 1:39:38 hod., 21. Stanislav Miškár, Svit, 2:02:24 hod. (najstarší účastník 

celého podujatia); ženy do 39 rokov: 1. NIkola Čorbová, Sportdiag team Senec, 1:26:30 hod. (celková víťazka), 2. 

Katarína Fedorová, Hematologický pacient, 1:41:34 hod. (5. medzi ženami), 3. Lucia Ilkova, VTJ Prešov, 1:48:28 hod. (8. 

medzi ženami); ženy od 40 rokov: 1. Erika Ondrijová, MTC V. Šebastová, 1:37:36 hod. (2. medzi ženami), 2. Andrea 

Grendová, Revúca, 1:39:19 hod. (3. medzi ženami), 3. Tereza Vargová, Nature Decor Košice, 1:45:50 hod. (6. medzi 

ženami); ženy od 50 rokov: 1. Danica Božová, Svit, 1:39:47 hod. (4. medzi ženami), 2. Alžbeta Tiszová, TMS International 

Košice, 1:47:21 hod. (7. medzi ženami), 3. Zlata Semanová, a O5 BK Furča Košice, 1:54:29 hod. (11. medzi ženami). 

 

Súťaž inline korčuliarov 

 

Zo 79 korčuliarov na štarte dorazili do cieľa všetci – 58 mužov a 21 žien. 

 

O medailistoch medzi mužmi musel rozhodovať až fotofiniš, pretože všetci traja preťali cieľovú čiaru v rovnakom čase. 

 

Nakoniec rozhodcovia vyhlásili poradie: 1. Kristián Terebeši, RKIC Košice, 35:31 min., 2. Miro Smuda, PIK Poprad, 35:31 

min., 3. Matej Filip, Skating Club Košice, 35:31 min. 

 

Obdivuhodné je, že pozíciu na stupni víťazov si vybojoval i 37-ročný Podtatranec Miroslav Smuda, ktorý dokáže stále 

rovnocenne súperiť i s korčuliarmi, ktorí sú mladší takmer o celú generáciu. 
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Tentoraz sa miesto na stupni víťazov neušlo favorizovanému Michalovi Slottovi zo Žiliny, ktorý zaostal o jedinú sekundu. 

 

Naopak, svoju dominanciu potvrdila favorizovaná 21-ročná Martina Karabová, od ktorej bolo rýchlejších iba 9 mužov. 

 

Stupeň víťazov v kategórii žien vyzeral takto: 1. Martina Karabová, RKIC Košice, 38:01 min., 2. Claudia Dohaničová, 

Skating Club Košice, 38:05 min., 3. Stanislava Gavalcová, Inline Borievka, 42:42 min. 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Retro meranie 

 [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 28/06/2016;  Peter Tarasovič; Zaradenie: z domova] 

 

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: "Dunaj - rieka, ktorá spája Európu. Preteká cez desať krajín a tri hlavné 

mestá." 

 

Patrik Švajda, moderátor: "Hydrológovia si pripomenuli Medzinárodný deň tejto rieky netradične. Vytiahli stokilogramové 

torpédo a klasickým spôsobom merali prietok." 

 

Peter Tarasovič, redaktor: "Hydrológovia si zaspomínali na staré dobré časy. Namiesto modernej ultrazvukovej sondy 

vytiahli na Most SNP vrtuľu a žeriav." 

 

Soňa Riová, hydrologička: "Je to v podstate tachometer alebo merač rýchlosti, čiže meriame počet otáčok a určitý čas. 

Štandardne je to štyridsať sekúnd. My teraz meriame len otáčky a potom si vypočítame v kancelárii, koľko bola rýchlosť a 

tým pádom, aký bol prietok." 

 

Peter Tarasovič: "Aby sa vrtuľa pri meraní neodtrhla, musí byť pripevnená na stokilové torpédo a do rieky ju treba spúšťať 

na oceľových lanách ručným žeriavom. Pri kľuke sa striedali viacerí. Rýchlosť prietoku totiž merali na rôznych miestach 

pri hladine, ale aj na dne koryta." 

 

Ondrej Tausberik, hydrológ: "Stokilové torpédo chlapci na kladke zvládajú tak, ako keby to malo dajme tomu dvadsať 

kilo." 

 

Peter Tarasovič: "Voda v Dunaji sa dnes valila rýchlosťou približne tri metre za sekundu. Uprostred koryta mala rieka asi 

desaťmetrovú hĺbku. Tieto výsledky sčasti ovplyvnili aj zrážky, ktoré spadli v uplynulých dňoch v Nemecku. Iba niekoľko 

stoviek metrov od Mosta SNP na okraji Sadu Janka Kráľa zase iná skupina hydrológov kontrolovala kvalitu spodnej 

vody." 
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Andrea Luptáková, monitoring kvality: "V tomto roku bolo nastavených päťstodeväťdesiatjedna monitorovacích objektov, 

z toho je asi stopäťdesiat prameňov, ostatné sú vrty." 

 

Peter Tarasovič: "Okrem kyslosti, či vodivosti kontrolujú hydrológovia aj zloženie spodných vôd. Všetky výsledky 

vyhodnocuje iba jediné laboratórium na Slovensku v Spišskej Novej Vsi." 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Vodič zbil usporiadateľa pretekov, lebo ho nevpustil na uzavretú cestu 

 [noviny.sk; 28/06/2016; Matúš Gavlák ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.noviny.sk/c/slovensko/agresiivny-vodic-zbil-usporiadatela-preto-ze-ho-nevpustil-na-cestu 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - V Spišskej Novej Vsi sa strhla bitka. Jednému z vodičov sa nepáčilo, že ho organizátor 

športového podujatia nechcel pustiť prejsť autom cez zátarasy. Na pomoc si zavolal aj kamarátov a navyše ho udali na 

polícii. Organizátor preto žiada o pomoc všetkých, ktorí incident videli, aby kontaktovali políciu. 

 

Na spišskonovoveskom námestí sa konalo športové podujatie. Usporiadatelia preto jednu z ulíc pre motorové vozidlá 

uzavreli. Jednému z vodičov sa značka Zákaz vjazdu nepáčila a snažil sa autom preraziť zátarasy.  

 

Uzavretá ulica  

 

Usporiadateľ akcie sa následne rozhodol agresívnemu vodičovi vysvetliť, že ulica je uzavretá z istého dôvodu. Vodič to 

nerešpektoval a naštartoval auto. Odnieslo si to napokon spätné zrkadlo. To vodiča ešte viac nahnevalo. 

 

Na miesto dorazili aj vodičovi piati kamaráti. "Boli potetovaní, mali tmavšiu pleť. Zvalili ma na zem, kopali ma do hlavy i 

chrbta," povedal dobitý muž, ktorý musel vyhľadať lekársku pomoc. 

 

"Vyhrážali sa mi," upresnil napadnutý muž. Do bitky sa zapojila aj jeho kolegyňa, no podľa jej vlastných slov nebola 

schopná vytiahnuť z vrecka ani mobilný telefón. 

 

Prosí ľudí o pomoc  

 

Dobitý muž je hospitalizovaný v spišskonovoveskej nemocnici. Lekári si ho tu nechali na pozorovanie. "Otras mozgu 

prvého stupňa, zlomeninou nosovej kosti bez posunu úlomkov. Početnými pomliaždeninami hlavy a tela. Predpokladaná 

doba liečby a práceneschopností je 14 dní," povedal chirurg z Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi MUDr. 

Dušan Ivančo. 

 

"Keď som šiel na políciu, predbehli ma a podali na mňa trestné oznámenie. Videlo to dosť ľudí. Niekto by sa mohol ozvať 

a povedať, ako to naozaj bolo," uzavrel napadnutý muž.  

http://www.noviny.sk/c/slovensko/agresiivny-vodic-zbil-usporiadatela-preto-ze-ho-nevpustil-na-cestu
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1.39.  V Spišskej Novej Vsi rozdali vyše 17-tisíc objatí 

 [netky.sk; 28/06/2016; SITA ; Zaradenie: Zaujímavosti] 

http://www.netky.sk/clanok/v-spisskej-novej-vsi-rozdali-vyse-17-tisic-objati 

 

BRATISLAVA - V uliciach Spišskej Novej Vsi dnes v rámci akcie Deň objatí rozdali 17 083 objatí. Podarilo sa to 67 

študentom stredných škôl, ktorí tak vyslúžili pre podujatie zápis do Knihy slovenských rekordov. 

 

Dobrovoľníci, ktorých pôvodným cieľom bolo prekonať 15-tisíc objatí, rozdávali objatia nielen na námestí a v uliciach 

mesta, ale navštívili aj mestské školy a verejné organizácie. Počas šiestich hodín ich počítali 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 koordinátor akcie Matúš Sedlák. Ďalší program však už nezrušili a 

objatia vyrazili rozdávať aj do nemocnice a miestneho domova dôchodcov. 

 

Organizátori pripravili tiež pestrý sprievodný program. Deň objatí v Spišskej Novej Vsi privítal historického klauna z 

Košíc, hudobníkov z Oravy, Žiliny a mnoho domácich umelcov. 

 

Deň objatí sa dnes konal 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: 

 

http://www.netky.sk/clanok/v-spisskej-novej-vsi-rozdali-vyse-17-tisic-objati
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Ilustraňčné foto 
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1.40.  V Spišskej Novej Vsi vytvorili slovenský rekord v počte objatí 

 [Korzár; 151/2016; 29/06/2016; s.: 4; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Spišská Nová Ves sa počtom 17 083 objatí zapísala do Knihy slovenských rekordov. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES.  

 

V Spišskej Novej Vsi sa v pondelok objímalo hádam všade. V škôlkach a školách, na najvyššej kostolnej veži v strednej 

Europe, v inštitúciách aj na námestí. 

 

Objatie s úsmevom 

 

Po tretí raz sa na Deň objatí v okresnom meste stretlo takmer 70 dobrovoľníkov, ktorí jednoduchým gestom potešili 

malých aj veľkých Novovešťanov. Tento rok sa pokúsili organizátori o zápis do Knihy slovenských rekordov. "Keďže šlo 

vôbec o prvý zápis na Slovensku, Spišská Nová Ves sa počtom 17 083 objatí zapísala do Knihy rekordov. Bez pomoci 

dobrovoľníkov by sme to ale nezvládli. Je to zároveň ponúknutá štafeta pre iné mestá v budúcich ročníkoch. Teší nás, že 

ľudia pri objatí vytvorili na svojej tvári úsmev hodný šírenia," povedal organizátor akcie Matúš Sedlák. Jedna z 

dobrovoľníčok bola študentka Diana Bartová z Kežmarku. "Bola som milo prekvapená reakciami ľudí, ktorí boli ochotní 

prijať objatie a zasmiať sa. Vyžarovala z nich dobrá energia." "Všetci sme príliš zaneprázdnení každodennými starosťami. 

Objatie od milých ľudí vo mne vyvolalo pocit, že potešiť sa môžeme aj takýmto jednoduchým spôsobom, ktorý je navyše 

zadarmo," skonštatovala Novovešťanka Peťa Gmucová. 

 

EVA ŠOLTÍSOVÁ 

 

Späť na obsah 

 

1.41.  Usporiadateľa pretekov zbil vodič. Skončil v nemocnici 

 [Korzár; 151/2016; 29/06/2016; s.: 6; kla ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Vodiča nahnevalo, že ho usporiadateľ pretekov nepustil na uzavretú cestu. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES.  
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Organizátor športového podujatia, ktoré sa konalo na námestí v Spišskej Novej Vsi, nechcel vodiča pustiť cez zátarasy. 

Ten ho napadol, po útoku skončil v nemocnici. O prípade informovala TV JOJ na svojej webovej stránke. Po tom, čo sa 

vodič pokúsil preraziť zátarasy, poškodil si spätné zrkadlo na aute. Na miesto incidentu dorazili aj vodičovi piati kamaráti. 

"Zvalili ma na zem, kopali ma do hlavy i chrbta," povedal pre TV JOJ napadnutý muž. Organizátor žiada o pomoc 

všetkých, ktorí incident videli, aby kontaktovali políciu. Napadnutý muž leží na pozorovaní v spišskonovoveskej 

nemocnici. Podľa chirurga Dušana Ivanča utrpel otras mozgu prvého stupňa, zlomeninu nosovej kosti a početné 

pomliaždeniny hlavy a tela. Predpokladaná doba práceneschopnosti je 14 dní. 

 

(kla) 

 

Späť na obsah 

 

1.42.  Obeť je v kóme, útočníci pôjdu za mreže 

 [Korzár; 151/2016; 29/06/2016; s.: 5; rob ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Krajský súd vzal do väzby troch mužov z okresu Gelnica. Zrušil verdikt okresného súdu, ktorý ich nechal na slobode. 

 

KOŠICE.  

 

Krajský súd v pondelok rozhodoval o sťažnosti prokurátora zo Spišskej Novej Vsi. Podal ju voči verdiktu miestneho 

okresného súdu, ktorý nevyhovel návrhu na vzatie do väzby troch obvinených. Ivan H. (32), Tomáš Š. (21) a Lukáš Š. 

(17) čelia obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví. V noci zo 17. na 18. júna mali v obci Nálepkovo, časť Grúň, fyzicky 

napadnúť Tibora Š. (19). Podľa znenia obvinenia ho najprv jeden z útočníkov udrel drevenou palicou po hlave a keď 

spadol na zem, všetci ho bili palicami, kopali do hlavy i celého tela. Spôsobili mu vtlačenú zlomeninu temennej kosti a 

krvácanie do mozgu. Liečenie si podľa odhadov vyžiada 42 dní. Hoci všetci traja Nálepkovčania vinu popreli, podľa 

polície ich z účasti na útoku usvedčujú svedkovia. Okresný prokurátor dal návrh na väzobné stíhanie obvinených, ktoré 

zdôvodnil obavou z pokračovania v trestnej činnosti. Okresný sudca však návrhu nevyhovel a zo zadržania ich prepustil. 

Zasadnutia na krajskom súde sa trio obvinených nezúčastnilo. Prišiel však Tiborov otec, ktorý uviedol, že jeho syn je v 

kóme. Krajský senát napokon dôkazy vyhodnotil inak ako okresný sudca a sťažnosti prokurátora vyhovel. Policajti už 

dostali pokyn, aby Ivana a spol. vypátrali, zadržali a posadili do väzby.  

 

(rob) 

 

Späť na obsah 

 

1.43.  Takto sa pripravili na tisícky pútnikov 

 [Nový Čas; 151/2016; 29/06/2016; s.: 6,7; Peter Novotný ; Zaradenie: REGIÓNY] 
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Levoču cez víkend obsadia veriaci 

 

Autor - Peter Novotný * Foto: autor 

 

LEVOČA - Veriaci z celého Slovenska mieria na Mariánsku horu! Nad Levočou sa už tradične počas víkendu uskutoční 

najväčšia púť, aká sa u nás konáva. V súvislosti s touto vzácnou udalosťou sa mesto zmení na nepoznanie. Výnimočne, 

len dva dni v roku, napríklad budú zo Spišskej Novej Vsi do Levoče a späť premávať vlaky. Treba sa však pripraviť aj na 

rozličné dopravné obmedzenia. Nový Čas zisťoval, ako sa organizátori pripravili na nával pútnikov a čo ich čaká počas 

víkendu. 

 

Vodiči musia byť trpezliví 

 

Do Levoče budú mať počas púte dovolený vjazd len autá a autobusy s pútnikmi. Ostatní musia mesto obísť po 

obchádzkovej trase. ,,Cesta I/18 bude v termíne od 6. hodiny v sobotu približne do 16. hodiny v nedeľu uzatvorená a 

vjazd bude povolený len dopravnej obsluhe a účastníkom Levočskej púte. Prenosným dopravným značením bude 

vyznačená obchádzková trasa Klčov - Jamník Spišská Nová Ves - Spišský Štvrtok a opačne. Vozidlá z diaľnice D1 

výjazd Levoča budú na kruhovom objazde v Levoči odklonené na Spišskú Novú Ves," uviedla prešovská policajná 

hovorkyňa Jana Migaľová. 

 

Kde zaparkovať? 

 

Priamo na horu možno ísť len peši. Parkovať sa bude dať na všetkých levočských uliciach s výnimkou Námestia Majstra 

Pavla, Košickej ulice, Sadovej ulice a ulice Športovcov. ,,V meste bude v týchto dňoch zrušená mestská hromadná 

doprava. Autobusy budú mať vyhradené parkovanie na Kežmarskej ceste," vysvetlila Alžbeta Pitoráková z Mestského 

úradu v Levoči. 

 

Nabitý program  

 

Hlavný program sa začne na Mariánskej hore v sobotu o 9. hod. obradom Fatimská sobota. Obrady potom budú 

pokračovať prakticky nepretržite aj v noci zo soboty na nedeľu. Púť vyvrcholí v nedeľu o 10. hod. slávnostnou odpustovou 

svätou omšou, ktorú bude celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mario Giordana. 

 

Občerstvenie si prineste 

 

Počas púte na Mariánskej hore nie sú povolené žiadne stánky s občerstvením. Jedlo si preto každý návštevník musí 

zabezpečiť individuálne. Pitná voda však bude k dispozícii, rovnako ako aj toalety, elektrina či vyhradené miesta na 

stanovanie. 
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Bazilika 

 

Korene púte siahajú až do XIII. storočia, keď na hore postavili kaplnku ako výraz vďaky Panne Márii za jej pomoc pri 

odrazení vpádu Tatárov. Od tých čias tu stálo viacero svätostánkov a v roku 1922 slávnostne posvätili aj súčasnú Baziliku 

Navštívenia Panny Márie. 

 

Omše na tribúne 

 

Väčšina obradov sa bude odohrávať pod holým nebom na tribúne pred bazilikou, pretože do tej by sa všetci pútnici 

nezmestili. Obrady sa konajú za každého počasia. 

 

Mariánska hora 

 

Toto miesto v roku 1995 navštívil Svätý Otec Ján Pavol II. Mariánska hora vtedy zažila aj najväčší nápor pútnikov. Prišlo 

ich až 650-tisíc. Pápež tunajší kostol povýšil na baziliku. 

 

Späť na obsah 

 

1.44.  Ako pôjdu vlaky cez Levoču 

 [Plus jeden deň; 151/2016; 29/06/2016; s.: 7; tim ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

Aj v železničnej doprave bude niekoľko obmedzení. 

 

Vlaky budú jazdiť podľa cestovného poriadku, ale nebudú zastavovať na zastávkach Harichovce a Levočské Lúky. 

Cestujúci si lístky môžu kúpiť v ktorejkoľvek stanici alebo priamo pri nástupe do vlaku v Spišskej Novej Vsi a v Levoči 

bez prirážky. Na levočskej stanici bude pokladnica otvorená v sobotu od 12. do 20.25 hod., v nedeľu od 6. do 16.25 hod. 

tim 
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1.45.  Policajné hliadky na Slovensku 29.6.2016 

 [automix.atlas.sk; 29/06/2016; Redakcia ; Zaradenie: Hliadky] 

http://automix.atlas.sk/hliadky/869851/policajne-hliadky-na-slovensku-29-6-2016 

 

Na celom území Slovenska dňa 29. júna 2016 budú dopravné policajné hliadky na bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky dohliadať aj na týchto úsekoch:  

 

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

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

http://automix.atlas.sk/hliadky/869851/policajne-hliadky-na-slovensku-29-6-2016
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(modrá), Škoda Fabia (biela) okres Malacky Škoda Fabia (biela) Bratislava mesto VW Golf (modrý), Škoda Superb 

(čierna), Seat Leon (šedý) 

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

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

okres Senica nie je 

okres Galanta nie je 

okres Dunajská Streda nie je 

okres Skalica nie je 

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

okres Trenčín a Ilava 

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

okres Bánovce nad Bebravou 

VW Golf (modrý) 

okres Považská Bystrica a Púchov Škoda Fabia (modrá) 

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

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

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

kraj okres Revúca VW Golf (čierny) 

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

Škoda Superb (čierna) okres 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), VW Passat (čierny) 

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

Škoda Fabia (modrá) 

 

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

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

 

okres Liptovský Mikuláš, Ružomberok 

VW Golf (šedý), Audi A4 (modré) 

okres Čadca, Kysucké Nové Mesto 

Škoda Fabia (modrá), VW Golf (čierny) 

 

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

 

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

 

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

okres Rožňava 

nie je okres Spišská Nová Ves 

nie je 

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

sedan (čierna) okres Bardejov Škoda Fabia (biela) 

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

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

nie je 

okres Humenné Škoda Fabia (šedá) okres Poprad 

Peugeot 208 (sivý) 
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