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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Ambiciózny trojvalec nesklamal 

     [Autoţurnál; 01/2016; 21/01/2016; s.: 14; Martin Vasiľ ; Zaradenie: Testovali sme] 

1.2. Momenty, keď na gymnázium v Spišskej vkročil prezident: Sledujte ZÁZNAM, aké privítanie mu študenti 

pripravili 

     [spisska.dnes24.sk; 22/01/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.3. Prievidţania v prvej päťminútovke mlčali. Víťaznú šnúru majstra ukončila prehra v derby 

     [Naše Novosti; 03/2016; 25/01/2016; s.: 17; RG ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.4. Fábryho gól bol jediný, avšak rozhodujúci 

     [Naše Novosti; 03/2016; 25/01/2016; s.: 18; RG ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.5. Úspešná ţatva volejbalistiek zo Spišskej: Kadetky mieria na majstrovstvá Slovenska 

     [spisska.dnes24.sk; 26/01/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.6. V KSK je pre štrajk zatvorená Stredná zdravotnícka v Michalovciach 

     [teraz.sk; 26/01/2016; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

1.7. Učitelia pokračujú v štrajku: Pozrite si prehľad zatvorených škôl 

     [pluska.sk; 26/01/2016; TASR ; Zaradenie: Správy Z domova] 

1.8. Na zjazdovkách ušetríte 

     [Šarm; 04/2016; 26/01/2016; s.: 40,41; JÁN DZÚR ; Zaradenie: balíme si kufre] 

1.9. Zatvorená je jedna škola 

     [vucke.sk; 26/01/2016; Zuzana Bobriková ] 

1.10. Na plynulosť ţelezničnej dopravy výrazne vplývalo počasie 

     [24hod.sk; 26/01/2016; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR ] 

1.11. Na plynulosť ţelezničnej dopravy výrazne vplývalo počasie 

     [teraz.sk; 26/01/2016; TASR ] 

1.12. Štrajk učiteľov na východe: V utorok sa učí vo väčšine škôl 

     [korzar.sme.sk; 26/01/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.13. Vyberte si v predstihu, ktorá akcia je podľa vášho gusta: TOP 10 podujatí vo februári v Spišskej 

     [spisska.dnes24.sk; 26/01/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.14. Aktuálna situácia v našom meste: Ktoré školy v Spišskej štrajk ukončili a kde stále trvá? 

     [spisska.dnes24.sk; 26/01/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.15. Obľúbené vlaky majú svoje muchy: Svedectvá Slovákov, z ktorých naskakuje husia koţa 

     [topky.sk; 26/01/2016; zh ; Zaradenie: topky.sk] 

1.16. V lekárni si zapisujú vtipné príhody a tieto stoja fakt za to: Záţitky, z ktorých sa budete ešte dlho smiať 

     [spisska.dnes24.sk; 26/01/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.17. Samospráva otvorenie: TOTO je priemerný plat učiteľov v kraji! 

     [roznava.dnes24.sk; 26/01/2016; Viktória Botošová ; Zaradenie: Roţňava] 

1.18. Samospráva otvorenie: TOTO je priemerný plat učiteľov v kraji! 

     [kosice.dnes24.sk; 26/01/2016; Viktória Botošová ; Zaradenie: Košice] 

1.19. Štrajk učiteľov na východe: V utorok sa učilo vo väčšine škôl 
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     [korzar.sme.sk; 26/01/2016; tasr, sita, red ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.20. Štrajk učiteľov na východe: V utorok sa učí vo väčšine škôl 

     [korzar.sme.sk; 26/01/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.21. Vo väčšine krajov sa počet zatvorených škôl zníţil, tvrdí ministersvo 

     [teraz.sk; 26/01/2016; TASR ] 

1.22. Budúci nájomcovia mestských bytov v Spišskej Novej Vsi musia zloţiť zábezpeku 

     [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 1; ešl ; Zaradenie: Titulná strana] 

1.23. Vzácne pamiatky Spiša zachytili na plátne 

     [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 13; ešl ; Zaradenie: KULTÚRA] 

1.24. Spišskonovoveské juniorky nestratili ani set 

     [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 22; IGOR MURKO ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.25. Nepochopiteľný skrat 

     [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 17; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.26. Kiska: Spiš by sme mali lepšie predať 

     [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 11; ešl ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

1.27. Kométa získala od majstra bod, doma suverénna 

     [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 18; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.28. Dorastenci si vezú domov cenné body 

     [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 20; JÁN TOMŠÍK, JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.29. SERVIS – AKCIE NA TÝŢDEŇ 

     [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 14,15; jp, ešl, rin ; Zaradenie: SERVIS – AKCIE NA TÝŢDEŇ] 

1.30. TÝŢDEŇ NA SPIŠI – ČO SA UDIALO ZA 7 DNÍ 

     [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 8; jp,ešl, rin ; Zaradenie: Z OBCÍ/SPRAVODAJSTVO] 

1.31. Do štrajku našich učiteľov sú zapojené aj školy na Spiši 

     [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 4; JANA PISARČÍKOVÁ, PETER RINDOŠ, EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: 

SPRAVODAJSTVO] 

1.32. Kolkárom Veľkého Šariša sezóna zatiaľ vychádza 

     [Prešovské noviny; 03/2016; 26/01/2016; s.: 21; JOZEF JURČIŠIN ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.33. Vlčiaky majú jedného pána na celý ţivot 

     [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 7; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: ROZHOVOR] 

1.34. Mladí Bardejovčania sa pomaly zlepšujú 

     [Prešovské noviny; 03/2016; 26/01/2016; s.: 21; mač ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.35. Budúci nájomcovia musia zloţiť zábezpeku 

     [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 11; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

1.36. Závadčania oslávili fašiangy na snehu 

     [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 9; ešl ; Zaradenie: OBCE] 

1.37. # SIEŤ na stretnutiach s ľuďmi zo Spiša 

     [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 3; PR-CL RE160007 ; Zaradenie: TÉMA] 

1.38. Vďaka štátnym dotáciám sa na lyţe dostanú aj ţiaci z chudobnejších rodín 

     [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 2,3; PETER RINDOŠ, JANA PISARČÍKOVÁ, EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: TÉMA] 

1.39. Vzácne pamiatky Spiša zachytili na plátne 
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     [korzar.sme.sk; 26/01/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.40. Spišskonovoveské juniorky nestratili ani set 

     [korzar.sme.sk; 26/01/2016; Igor Murko ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.41. Spišiaci spadli na desiate miesto, play-off sa vzdialilo 

     [korzar.sme.sk; 26/01/2016; Jozef Petruška ; Zaradenie: Šport] 

1.42. Dorastenci si vezú domov cenné body 

     [korzar.sme.sk; 26/01/2016; Jozef Petruška, Ján Tomšík ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.43. Policajtov z Trenčianskeho kraja zavolali k zhorenej ţene aj zastrelenému muţovi 

     [noviny.sk; 26/01/2016; Pavol Čertík ] 

1.44. Štrajk pokračuje, škôl nepribúda 

     [korzar.sme.sk; 26/01/2016; Kristián Sabo ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.45. Koľko zarábajú učitelia v Košiciach a v kraji 

     [korzar.sme.sk; 26/01/2016; Marián Kizek ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.46. Pohotovosť v lekárňach - streda 27. januára 

     [korzar.sme.sk; 26/01/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

1.47. Kam za kultúrou - streda 27. januára 

     [korzar.sme.sk; 26/01/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

1.48. Spišiaci spadli na desiate miesto 

     [Korzár; 21/2016; 27/01/2016; s.: 20; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.49. ŠPORTOVÉ NÁVRATY OBJEKTÍVOM VIKTORA ZAMBORSKÉHO 

     [Prešovský večerník; 27/01/2016; s.: 23; Redakcia ; Zaradenie: Šport] 

1.50. Humenné odstúpilo, mení sa tabuľka 

     [Šport; 21/2016; 27/01/2016; s.: 9; jk ; Zaradenie: HOKEJ] 

1.51. Prepustili Jacoba, angaţovali Dimiča 

     [Šport; 21/2016; 27/01/2016; s.: 29; as ; Zaradenie: BASKETBAL] 

1.52. Prvú ligu čaká premiérový Zápas hviezd 

     [Šport; 21/2016; 27/01/2016; s.: 9; jk ; Zaradenie: HOKEJ] 

1.53. Štrajk pokračuje, škôl nepribúda 

     [Korzár; 21/2016; 27/01/2016; s.: 4; krs ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.54. Najlepšie platy majú tesne pred dôchodkom 

     [Korzár; 21/2016; 27/01/2016; s.: 4; MARIÁN KIZEK, jsv ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.55. Nadácia 858 

     [pravda.sk; 27/01/2016; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.56. Registračný poplatok za ojazdené auto zo zahraničia? To nie je fér, tvrdí Európa 

     [podkapotou.zoznam.sk; 27/01/2016; jh TASR, SaS ; Zaradenie: Pod kapotou] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Ambiciózny trojvalec nesklamal 

 [Autoţurnál; 01/2016; 21/01/2016; s.: 14; Martin Vasiľ ; Zaradenie: Testovali sme] 
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Opel Astra 1.0 Turbo 

 

Podľa abecedy má označenie K, od slova odtučňovacia kúra 

 

Firmu Opel zaloţil pán Adam pred viac ako 150-timi rokmi a uţ 117 rokov vyrába autá. Niet pochýb, ţe sa bohaté 

skúsenosti v produktoch rüsselsheimskej automobilky odzrkadľujú. Pred viac ako päťdesiatimi rokmi začal kompaktný 

model Kadett novú etapu rodinných áut, v roku 1979 dostal predný pohon a dnešná Astra je jeho desiata generácia. Keď 

pred trinástimi rokmi konštruovali Astru J, bola hospodárska kríza ešte ďaleko, v móde boli naftové motory aj pre 

kompaktné modely a vyzeralo to tak, ţe všetci uţ budeme jazdiť na efektných 19-palcových kolesách. Svet sa však 

zmenil a prispôsobila sa aj Astra. Karoséria je teraz kratšia, má menšie previsy a je ľahšia o takmer osemdesiat 

kilogramov. Odľahčeniu sa nevyhli ani ostatné komponenty, výfuk, brzdy, kolesá, nápravy, sedadlá, motory a mnoho 

ďalšieho. Novú Astru vyrábajú v neďaleko našich hraníc v poľskom závode Gliwice. Optimalizácia rozmerov priniesla 

napriek všetkému väčší vnútorný priestor. Vidno, ţe tvorcovia dlho rozmýšľali, aké veľké pouţijú zadné sedadlá, aby 

nezaberali miesto a aby ešte boli pohodlné. Znie to aţ paradoxne, ale aj so skráteným rázvorom o 23 milimetrov je na 

zadných sedadlách viac miesta na nohy cestujúcich. Objem batoţinového priestoru 370 litrov ostal rovnaký. 

Najviditeľnejším dôkazom nového prístupu je palubná doska. Má jednoduchý a módny tvar, ovládacie prvky sú rozdelené 

do prehľadných skupín. Optimálne miesto má aj dotykový displej z vyšších výbav. Náš fungoval bez výhrad, teda s 

rýchlou odozvou. Po základnej konfiguráciije málo dôvodov ísť hlbšie do menu. Podľa palubných prístrojov okamţite 

spoznáte, ţe sedíte v modeli značky Opel, čitateľnosť je dobrá, ale občas sa mi zdali niektoré otázky z displeja otravné. 

Tradične dobré boli aj predné sedadlá, na vodičovom sa dal dokonca nastavovať elektricky aj uhol spodnej časti voči 

operadlu. Našu zvedavosť však vzbudzoval najmä motor. Trojvalec. Mnohých odratí uţ to prvé slovo. Kto si pamätá 

trojvalec z Corsy B z minulého storočia, toho skutočne môţu prepadnúť pochybnosti. Tento benzínový motor uviedli v 

októbri 2013 a premiéru mal v Ţeneve 2014. Je zaujímavé, ako veľmi sa podobné motory na trhu odlišujú. Tento má blok 

i hlavu z hliníkovej zliatiny, samozrejmosťou je priame vstrekovanie benzínu do valcov, integrované výfukové zvody v 

hlave valcov, všetkých 12 ventilov má variabilné časovanie. Na potlačenie vibrácií si Nemci vybrali riešenie s 

vyvaţovacím hriadeľom, ktorý sa otáča rovnakou rýchlosťou, ako kľukový hriadeľ, ale opačným smerom. Poháňa ho 

reťaz. Olejové čerpadlo je dvojstupňové, vodné sa dokáţe vypnúť úplne. Vodou chladené turbo je umiestnené pred 

motorom, trojvalec produkuje pomerne málo hluku. V Astre má výkon 105 koní (77 kW) a krútiaci moment 170 Nm, 

spojený je s päťstupňovou prevodovkou, v našom prípade manuálnou, Pasy Tronic sme ešte neskúšali. Ani pri štartovaní, 

ani na voľnobeţných otáčkach nikto nezistí, ţe beţí trojvalec. Vyvaţovací hriadeľ funguje. Motor statočne znáša aj veľmi 

nízke otáčky, takmer ako atmosférický. Pri prudkej akcelerácii sa v stredných otáčkach dá počuť, ţe valcov je menej, a le 

vníma to iba citlivé ucho bývalého majiteľa wartburga. Pribliţne od 1 800 do 4 000 otáčok trojvalec odhodlane s 

buldodţou silou prekonáva pôvodné očakávania. Nedymí sa z pneumatík, to nie, ale na bezpečné obiehanie hoci aj do 

kopca, si Astra trúfa bez rozpakov. Priebeh krútiaceho momentu je famózny. Na ilustráciu: Ak budete stáť na plyne ďalej, 

otáčky zastaví aţ obmedzovač na hodnote 6500. To uţ ide auto na trojke, napríklad na nemeckej diaľnici, 150km/h. 

Snaţil som sa vţiť do koţe potenciálneho zákazníka. Uvaţovať o trojvalci vo vlastnom aute by ma pôvodne ani 

nenapadlo. Teraz si myslím, ţe iný motor by som ani nechcel. Áno, aj naftová jednašestka je dobrá, ale treba dobre 
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zváţiť, či ju potrebujeme. Nedá sa vyhnúť ani téme spotreba. Deklarovaný priemer 4,3 litra je samozrejme nezmysel, ale 

málo nad šesť, šesť a pol som pri troške odriekania dosiahol. Bál som sa však iného extrému, prudkého zvýšenia 

spotreby pri vyuţívaní motora na maximum. Sviatočné dni a noci priniesli prázdne cesty, ideálne na preverenie spotreby. 

Pri jazde na hranici dopravných obmedzení som na 880 kilometrovej trase Bratislava, Banská Bystrica, Čertovica, Hybe, 

Prešov, Košice a späť cez Jahodnú, Spišskú Novú Ves a opäť cez Hybe, Čertovicu aţ do Bratislavy dosiahol priemernú 

rýchlosť 103,9 km/h so spotrebou 7,9 litra benzínu na 100 kilometrov. Nepredpokladal som, ţe sa zmestím do desiatich 

litrov, preto ma to potešilo. Ţiadne výhrady nemám ani k jazdným vlastnostiam, ľahký motor a pevná karoséria vylúčili 

ťarbavú nedotáčavosť, Astra sa ľahko ovláda, ide bez problémov úplne presne za pokynmi volantu. Nemôţem 

nespomenúť LED Matrix svetlomety za príplatok 1300 eur, ktoré dokáţu svietiť do diaľky a šírky ako diaľkové svetlá, ale 

zároveň tieňom vykryť napríklad protiidúcich. Deje sa tak postupným zhášaním a rozsvecovaním diód. Opel Astra 1.0 

Turbo sa u nás predáva vo všetkých štyroch vybaveniach. V základe má LED denné svetlá, mechanickú klimatizáciu, 

elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá vo farbe karosérie, naša najdrahšia sa volala Innovation, jej typickým 

znakom je automatická klimatizácia, bezkľúčové odomykanie a štartovanie i elektronická parkovacia brzda a 17-palcové 

kolesá s desiatimi lúčmi. Pri niektorých iných motoroch sa za systém štart - stop pripláca 400 eur, tu je však, nanešťastie 

zadarmo. 

 

Martin Vasiľ, foto: Ivan Karlík 

 

Kúpiť či nekúpiť? 

 

Astra s trojvalcom na mňa urobila veľký dojem. Jednoznačne ju kupujem. 

 

motor 1.0 Ecotec Direct Injection Turbo   

zdvihový objem [cm3] 999 

výkon [kW/k] 77/105 

pri otáčkach [1/min] 4 500 - 6000 

krútiaci moment [Nm] 170 

pri otáčkach [1/min] 1 800 - 4500 

nam. priem. spotreba [l/100 km] 7,3 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] 11,2 

maximálna rýchlosť [km/h] 200 

batoţinový priestor [l] 370 

rozmery d/v/š [mm] 4370/1809/1485 

rázvor náprav [mm] 2662 

pohotovostná hmotnosť [kg] 1263 

pneumatiky 225/45 R17 

objem palivovej nádrţe [l] 48 
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cena modelu od [eur] 13 390 

registračný poplatok [eur] 33 

 

 

Foto: 

 

Typickým znakom sa stal zamaskovaný zadný stĺpik. 

 

Na zadných sedadlách je viac miesta, ako v predchádzajúcej generácii. 

 

Palubná doska uţ nezaberá toľko miesta, orientácia v ovládacích tlačidlách je jednoduchá. Prístroje si zaslúţia najvyššie 

ocenenie, nechýba ani teplomer. 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Momenty, keď na gymnázium v Spišskej vkročil prezident: Sledujte ZÁZNAM, aké 

privítanie mu študenti pripravili 

 [spisska.dnes24.sk; 22/01/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/momenty-ked-na-oranzove-gymnazium-vkrocil-prezident-sledujte-zaznam-ake-privitanie-mu-studenti-pripravili-

227272 

 

 Po slávnostnom prijatí na radnici mesta Spišská Nová Ves prezident Andrej Kiska zavítal aj do oranţového gymnázia. 

Na chodbách a v aule školy čakalo na neho stovky študentov. A čakalo ho naozaj akčné privítanie. Nechýbalo ani objatie 

či tľapnutia rukami. 

 

Po slávnostnom prijatí prezidenta Andreja Kisku v Spišskej Novej Vsi a krátkom pracovnom stretnutí s vedením mesta 

sa presunula hlava štátu na návštevu ku gymnazistom na Školskú. Zaplnené chodby gymnázia, uvítacia tabuľa či 

samotné uvítanie bolo milé a plné smiechu. Nechýbalo objatie a ani štýlové tľapnutie rúk . 

 

Po zvítaní sa konala v aule školy beseda prezidenta s maturantmi o výbere vysokých škôl a o ich budúcnosti, ktorá sa 

niesla tieţ vo veľmi dobrej nálade. Prezident apeloval na študentov nech sú na seba a vo výbere vysokej školy nároční a 

vybrali si ozaj kvalitné vzdelanie. 

 

Odporučil im, aby vyskúšali štúdium v zahraničí a načerpali tam nové skúsenosti s tým, aby sa vrátili späť na Slovensko. " 

Slovensko je maličká krajina, ktorá potrebuje mladých a šikovných ľudí. Ktovie moţno sa medzi vami nachádza budúci 

prezident," povedal Kiska. 

 

http://spisska.dnes24.sk/momenty-ked-na-oranzove-gymnazium-vkrocil-prezident-sledujte-zaznam-ake-privitanie-mu-studenti-pripravili-227272
http://spisska.dnes24.sk/momenty-ked-na-oranzove-gymnazium-vkrocil-prezident-sledujte-zaznam-ake-privitanie-mu-studenti-pripravili-227272


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

27. 1. 2016 

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

Nechýbali otázky typu, aká vysoká škola je najlepšia či prečo sa mladí ľudia nechcú vrátiť podľa neho zo zahraničia späť 

na Slovensko. Preberali sa aj váţne témy ako situácia v Sýrii, no študentov zaujímalo aj to ako vyzerá taký beţný 

prezidentov deň. 

 

Po necelej hodinke sa prezident s maturantmi rozlúčil so slovami: "Budúcnosť Slovenska je aj vo vašich rukách. Snaţme 

sa o to, aby sa zo Slovenska stala krajina, kde ľudia sa budú chcieť vrátiť a budú tu chcieť ţiť. A ktorá bude domovom. 

Krajina, kde sme si ochotní odpúšťať a poprosiť o prepáčenie." 

 

A ako to vyzeralo na škole, keď do nej vkročil prezident? Môţete si to pozrieť na vlastné oči na autentických záberoch 

priamo z miesta v našej videogalérii. 

 

Môţe vás zaujímať: 

 

- Prezident Kiska v Spišskej? Nášmu mestu zloţil veľký kompliment. Slová, ktoré vás isto potešia! 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Prievidţania v prvej päťminútovke mlčali. Víťaznú šnúru majstra ukončila prehra v derby 

 [Naše Novosti; 03/2016; 25/01/2016; s.: 17; RG ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Stredajší zápas proti finálovému súperovi z Prievidze zvládli Komár§ania na výborný. V sobotu sa skončila ich novoročná 

víťazná séria v Leviciach. 

 

EUROVIA SBL 

 

28.kolo 

 

MBK Rieker Com Therm Komárno – BC Prievidza 83:69 (18:8,18:20,19:21,28:20) 

 

V repríze vlaňajšieho finále sa od oboch rivalov očakával ako uţ tradične veľmi vyrovnaný súboj plný emócie, avšak 

stredajší zápas sa trocha vymykal z tohto rámca. Komárňania vyrukovali na svojho súpera s agresívnou, tvrdou obranou 

a v prvej päťminútovke mu vôbec nedovolili skórovať. Baníci sa po prvýkrát trafili do obruče na začiatku 6. minúte a po 

prvej štvrtine prehrávali o desať bodov. Prievidţania sa postupom času začali preberať zo šoku a ukrajovať zo svojej 

straty. Výrazným spôsobom ich v tom pribrzdilo vylúčenie Wisseha a úradujúci majster si uţ pohodlne dokráčal k 

presvedčivému víťazstvu, keď v záverečnej štvrtine opäť natiahol svoj náskok. 
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TH: 22/30 – 22/30, Trojky: 3 – 7, Fauly: 29 – 30, Rozhodovali: Tomašovič – Doušek – Lamoš 

 

Komárno: Alawoya 26, Thompson 21, Bannister 16 & 13 asistencií, Bilič 8, Vido 4 (Marchyn 4, Halada 2, Kratochvíl 2, 

Haviar 0, Kozlík 0, Kurthy 0, Maslík 0). Tréner D. Ristanovič. 

 

Povedali po zápase: Dragan Ristanovič (tréner Komárna): "Veľmi ma chlapci potešili, odohrali sme skvelý zápas od 

začiatku stretnutia. A práve to bol dôleţitý moment duelu, ţe sme začali brániť uţ od prvej sekundy. Potom sme udrţovali 

náš náskok a výborne sme finišovali našou skvelou defenzívou. Myslím si, ţe dnešný zápas bol kvalitný aj kvôli tomu, ţe 

sme mali skvelého súpera. Proti lepším tímom musíš totiţ aj lepšie zahrať, ak chceš byť úspešný. Ide to jedno s druhým, 

preto ďakujem hráčom, ţe splnili predzápasové pokyny a dva body zostali doma. " 

 

Roman Vido (hráč Komárna): "Tento zápas bol celkovo hlavne o agresivite a bojovnosti, v ktorom nám vyšiel skvele 

začiatok, výborne sme bránili a našťastie sa nám nestalo to, čo v predchádzajúcom zápase proti Prievidzi, ţe sme 

odohrali len jednu dobrú štvrtinu a potom sme sa trápili. Naše vedenie z prvej štvrtiny sme si udrţali aţ po koniec tej trete j 

a v poslednej sme zabojovali, natiahli náš náskok ešte viac a vyhrali sme. Myslím, ţe zápas bol nervózny úplne zbytočne, 

ale moţno nám to pomohlo, keď sme sa dokázali ešte viac naburcovať a moţno aj vďaka tomu sme zvíťazili." 

 

Ostatné výsledky: Košice –Spišská Nová Ves 102:49, Nitra – Levice 79: 96, Svit – Inter 80:92, Karlovka mala voľno. 

 

29.kolo 

 

BK Levickí Patrioti Levice MBK Rieker Com Therm Komárno 75:66 (19:19, 14:12, 24:14, 18:21) 

 

Derby sa hralo vo skvelej atmosfére zásluhou oboch fanúšikovských táborov. Na Komárňanoch bolo cítiť , ţe majú v 

nohách ťaţký stredajší zápas proti Prievidzi. Levičania rozhodli o svojom víťazstve v tretej časti hry, ktorú vyhrali o desať 

bodov. V záverečnej štvrtine sa hostia dokázali svojmu súperovi iba priblíţiť, na zvrat uţ nenašli v sebe dostatok energie. 

Skončila sa tak päťzápasová novoročná víťazná šnúra majstra. 

 

TH: 15/19 – 15/22, Trojky: 8 – 7, Fauly: 25 – 25, Rozhodovali: Kukelčík – Pipíška Margala. 

 

Povedali po zápase: Dragan Ristanovič (tréner Komárna): "Bol to pre nás veľmi namáhavý zápas. V stredu sme hrali 

ťaţký zápas proti Prievidzi a dnes sme veľmi ťaţko hľadali energiu. Nie vţdy sa darí, hráči si však musia uvedomiť, ţe sú 

profesionáli a musia v kaţdom súboji dať všetko zo seba. Teraz to uţ bude len a len náročné a my musíme byť na to 

pripravení aj po psychickej stránke. V tretej štvrtine sa nám Levice vzdialili a uţ sme v závere nemali silu ani čas aby sme 

zápas otočili. Gratulujem Leviciam k víťazstvu, v hale bola skvelá atmosféra, tak ako to tu vţdy býva." 
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Siniša Bilič (hráč Komárna): "Tešil som sa na dnešný zápas, fanúšikovia boli perfektní, hralo sa v skvelej atmosfére. 

Levičania dnes zaslúţene zvíťazili, náš tím dnes nehral taký basketbal na aký sme zvyknutí. Boj o tretie miesto ešte 

nevzdávame, budeme bojovať do poslednej chvíle." 

 

Ostatné výsledky: Svit – Karlovka 65:80, Inter – Nitra 96:62, Prievidza – Košice 100:82. Spišská Nová Ves mala voľno. 

 

Tabuľka 

 

1.Inter 26 22 4 2384:1918 48 2.Prievidza 26 21 5 2330:1805 47 3.Levice 26 19 7 2107:1884 45 4.Košice 27 17 10 

2193:1877 44 5.Komárno 25 17 8 2162:1851 42 6. Svit 26 7 19 1876:2003 33 7.Karlovka 25 7 18 1769:2051 32 8.Nitra 

26 6 20 1749:2262 32 9.SNV 25 0 25 1466:2385 25 

 

Program 30.kola: 27.1. Nitra – Svit, Karlovka –Spišská Nová Ves, Košice – Levice, Komárno – Inter, Prievidza má voľno. 

 

Program 31.kola: 30.1.. Prievidza Spišská Nová Ves, Inter – Košice, Nitra Karlovka, Svit – Komárno, Levice majú voľno. 

(RG) 

 

Foto: 

 

Prievidzskou obranou preniká rozohrávač Komárna T.J. Bannister. Hornonitrania ťahali v stredu v Komárne za kratší 

koniec. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Fábryho gól bol jediný, avšak rozhodujúci 

 [Naše Novosti; 03/2016; 25/01/2016; s.: 18; RG ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Novozámockí hokejisti do Humenného necestovali, v Detve brali všetky body po futbalovom výsledku 

 

38.kolo 

 

HMHK Humenné – HC Nové Zámky – nehralo sa. 

 

Deň pred stretnutím teda v utorok 19. januára, však vedenie HC Nové Zámky dostalo email, v ktorom mu bolo oznámené, 

ţe stredajší zápas proti Humennému sa nekoná z dôvodu havarijného stavu zimného štadióna v Humennom. 

 

Ostatné výsledky: Spišská Nová Ves Detva 5:3, Prešov – Topoľčany 2:3 pp., Trnava – Michalovce 3:1, Bardejov – 

Povaţská Bystrica 5:1, Senica – Liptovský Mikuláš 1:6. 
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39.kolo 

 

HC 07 Detva – HC Nové Z8mky 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) 

 

Nové Zámky cestovali v piatok pod Poľanu, kde ich hostili hokejisti Detvy. Uţ v 4. minúte otvoril skóre stretnutia v 

presilovej hre Branislav Fábry. Zverenci trénera Chudého počas celého zápasu dodrţiavali danú taktiku, čo sa im v 

konečnom dôsledku vyplatilo. Aj vďaka výborne chytajúcemu Jankovi Chovanovi, ktorý zneškodnil všetkých 37 striel 

domácich,vyhrali Nové Zámky 1:0. Veľká vďaka patrí aj novozámockým fanúšikom, ktorí si našli čas a pricestovali 

podporiť bielo-zelených do Detvy. 

 

Góly a asistencie: 4. Fábry (Hudec, M. Chovan). Rozhodcovia: Lauff – Bogdaň, Kollár. Vylúčenia: 6:6 na 2min., 10min. 

osobné tresty – Busilko (DET), Sládok (DET), Predajniansky (DET), Kousalík (NZ). Vyuţitie: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 

299. Strely na bránu: 37:26. 

 

HC Nové Zámky: J. Chovan (Kristín) – M. Chovan, Ďurčo "A", Kousalík, Bobček, Sucharda, Baron, Šiška – Fábry, Hudec, 

Podstavek "A" – Bašič, Elomo, Komínek – Dubec "C", Hegyi, Tábi – Koutnik, Weismann, Hru 

 

Ostatné výsledky: Senica – Humenné – nehrali., Liptovský Mikuláš – Bardejov 2:4, Povaţská Bystrica – Trnava 10:3, 

Michalovce – Prešov 4:7, Topoľčany –Spišská Nová Ves 4:1. 

 

Tabuľka 

 

1. Bardejov 40 26 3 5 6 181 : 97 89 2. N. Zámky 39 23 5 3 8 154 : 94 82 3. L. Mikuláš 40 24 2 4 10 158 : 108 80 4. 

Prešov 40 19 5 6 10 155 : 122 73 5. Detva 40 21 3 2 14 125 : 104 71 6. Michalovce 40 19 3 2 16 153 : 128 65 7 . Senica 

39 16 1 5 17 127 : 144 55 8. Topoľčany 40 14 4 2 20 117 : 125 52 9. SNV 40 14 1 2 23 117 : 167 46 10. Trnava 40 9 4 4 

23 109 : 166 39 11. P. Bystrica 40 9 3 1 27 88 : 170 34 12. Humenné 38 8 2 0 28 96 : 159 28 SR 20 12 5 1 1 5 37 : 33 18 

 

40.kolo: 21.1.2016 o 18.00 Nové Zámky – Topoľčany. 

 

41.kolo: 23.1.2015 o 17.00 Michalovce Nové Zámky. 

 

(RG, zdroj HC NZ) 

 

Foto: 

 

Novozámčania sa v piatok proti Detve presadili na jej ľade iba raz, ale i to stačilo na plný bodový zisk. Záber zo zápasu 

týchto dvoch súperov, ktorý sa hral v Nových Zámkoch. 
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Späť na obsah 

 

1.5.  Úspešná ţatva volejbalistiek zo Spišskej: Kadetky mieria na majstrovstvá Slovenska 

 [spisska.dnes24.sk; 26/01/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/uspesna-zatva-volejbalistiek-zo-spisskej-kadetky-mieria-na-majstrovstva-slovenska-227523 

 

 Volejbalový víkend bol pre volejbalistky zo Spišskej Novej Vsi veľmi úspešný. Kadetky sa postavili proti Vranovu. 

Juniorky si zasa zmerali sily so Zvolenom. Ako to dopadlo? 

 

Kadetky Spišskej Novej Vsi zatiaľ prehrali iba s lídrom tabuľky Sninou. Víťazstvami nad Vranovom si upevnili 2. priečku 

v tabuľke, ktorá zabezpečuje postup na majstrovstvá SR. Ako povedal ich tréner Zdenek Hauer zápasy dopadli opäť 

podľa predpokladov. Pozitívom boli výkony Pati Kozákovej a Pati Olejárovej. Negatívom zranenie Simoni Denešovej. 

 

VK SNV – MŠK Vranov 3:0 (15,11,14) a 3:0 (12,15,15) 

 

Bez straty setu a s plným bodovým ziskom sa dotiahli juniorky na 3. ligovú priečku za Liptovský Hrádok, za ktorým 

zaostávajú uţ iba o skóre setov. 

 

"V tých dvoch zápasoch nebolo nič dramatické, dopadli tak ako sa očakávalo a predsa priniesli veci doteraz nevidené. 

Vynikajúce diagonálne údery Vladi Vikartovskej, komplexný útočno-obranný volejbal Emy Kubičárovej a zlepšený a 

zrýchlený útok celého tímu je prísľub do budúcna," vyjadril sa po zápase tréner. 

 

VK SNV – Slávia TU Zvolen 3:0 (16,15,11) a 3:0 (15,22,12) 

 

foto: Igor Murko 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  V KSK je pre štrajk zatvorená Stredná zdravotnícka v Michalovciach 

 [teraz.sk; 26/01/2016; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/ksk-strajk-skoly/24790-clanok.html 

 

Do štrajku sa zapojilo v tejto škole 46 učiteľov. 

 

 Košice 26. januára (TASR) – Zo 63 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) 

dnes pre štrajk učiteľov ostala zatvorená jedna škola. Ide o Strednú zdravotnícku školu v Michalovciach, v ktorej sa do 

http://spisska.dnes24.sk/uspesna-zatva-volejbalistiek-zo-spisskej-kadetky-mieria-na-majstrovstva-slovenska-227523
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/ksk-strajk-skoly/24790-clanok.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

27. 1. 2016 

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

štrajku zapojilo 46 učiteľov. Na ostatných školách sa vyučuje, informovala TASR hovorkyňa predsedu KSK Zuzana 

Bobriková. 

 

 Spolu sa na školách KSK dnes do štrajku zapojilo 211 učiteľov z desiatich škôl. "V školách, kde sa niektorí pedagógovia 

zapojili do štrajku, sú hodiny suplované, prípadne je vyučovanie skrátené. Prioritne je zabezpečené vyučovanie v 

maturitných triedach," konštatovala Bobriková. 

 

 Do štrajku sa zo škôl KSK v Košiciach zapojili učitelia na gymnáziách Šrobárova (24 štrajkujúcich učiteľov), Poštová (1) a 

Alejová (15), Strednej zdravotníckej škole Moyzesova (22), Škole úţitkového výtvarníctva (20) a Strednej odbornej škole 

(SOŠ) v Šaci (1). V Spišskej Novej Vsi ide o gymnáziá Javorová (25) a Školská (27), v Michalovciach je to okrem SZŠ aj 

Gymnázium P. Horova (30).  

 

 Na 63 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je KSK, pôsobí celkovo 2526 pedagógov. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Učitelia pokračujú v štrajku: Pozrite si prehľad zatvorených škôl 

 [pluska.sk; 26/01/2016; TASR ; Zaradenie: Správy Z domova] 

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/ucitelia-pokracuju-strajku-pozrite-si-prehlad-zatvorenych-skol.html 

 

Deň po proteste učiteľov v Bratislave, ktorý "odštrajkoval" obdobie nepokojov v našom školstve, sú na Slovensku 

zatvorené viaceré školy. 

 

Takto dnes vyzerajú niektoré slovenské školy, ktoré sa pridali k štrajku učiteľov. 

 

Autor - SITA 

 

Mapa štrajkujúcich škôl. Aktualizovaná 26.1. o 11:44 

Zdroj - Google 

 

Ţilina 

 

Tri základné školy (ZŠ) sú dnes v Ţiline zatvorené v súvislosti so štrajkom učiteľov - Cirkevná základná škola (CZŠ) s 

materskou školou (MŠ) Dobrého pastiera, CZŠ Romualda Zaymusa a ZŠ s MŠ Ţilina – Závodie. V ZŠ Limbová vyučujú 

iba ţiakov prvého a druhého ročníka. 

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Ţilina – Závodie Ján Majsniar na internetovej stránke školy informoval, ţe pre rodičov, ktorí dnes 

nemajú zabezpečenú opateru pre deti, budú v prevádzke materská škola a školský klub aj so stravovaním. Ostatné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina fungujú podľa hovorcu mesta Pavla Čorbu v beţnom reţime. "Ak je treba, k 

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/ucitelia-pokracuju-strajku-pozrite-si-prehlad-zatvorenych-skol.html
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dispozícii je Centrum voľného času (CVČ) na Kuzmányho ulici, ktoré zabezpečilo alternatívny program počas školského 

vyučovania," doplnil Čorba. 

 

Martin 

 

V Martine sa podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej z deviatich škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta do štrajku 

momentálne zapojilo päť škôl a štrajkuje aj jedna základná umelecká škola (ZUŠ). "V ZŠ Ul. J. Kronera aj počas štrajku 

poskytujú deťom stravu v školskej jedálni a v ZŠ Ul. A. Stodolu a ZŠ A. Dubčeka sú v prevádzke školské jedálne a je 

zabezpečený výchovný program pre ţiakov aţ po piaty ročník," dodala Kalmanová. 

 

Ţilinský samosprávny kraj 

 

Zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja (ŢSK) pokračuje v štrajku šesť škôl - 

Gymnázium, Hlinská 29 v Ţiline (osem učiteľov), Gymnázium Michala Miloslava Hodţu v Liptovskom Mikuláši (12 

učiteľov), Stredná zdravotnícka škola v Liptovskom Mikuláši (13 učiteľov), Spojená škola, Scota Viatora 8 v Ruţomberku 

(21 učiteľov), Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši (desať učiteľov), Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 v 

Námestove (jeden učiteľ) a Spojená škola v Niţnej (traja učitelia). "V školách je vyučovanie pre ţiakov zabezpečené v 

normálnom reţime, vyučovanie v špecifickom reţime je len v prípade Gymnázia M. M. Hodţu v Liptovskom Mikuláši," 

informovala hovorkyňa ŢSK Lenka Záteková. 

 

Podľa údajov ministerstva školstva vzdelávanie ţiakom i deťom poskytuje v ŢSK dovedna 884 škôl, pričom v pondelok 

(25. 1.) ku 14. hodine bolo do štrajku zapojených 20 z nich, čo je 2,26 percenta. 

 

Trenčiansky samosprávny kraj 

 

Pre štrajk učiteľov zostali dnes zatvorené ešte tri z celkového počtu 40 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Informovala Veronika Rezáková z oddelenia komunikácie a medzinárodných 

vzťahov Úradu TSK. 

 

"Kým v prvý deň štrajku pedagógov vyučovanie neprebiehalo v štyroch stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TSK, dnes sa ich počet o jednu školu zníţil. Dnes ostávajú zatvorené uţ len brány troch škôl - Gymnázia v Dubnici nad 

Váhom, Gymnázia v Púchove a Obchodnej akadémie Milana Hodţu v Trenčíne. Na Strednej umeleckej škole v Trenčíne, 

na ktorej sa v pondelok nevyučovalo, dnes prebieha výchovno-vzdelávací proces v obmedzenom reţime," priblíţila 

Rezáková. 

 

Ako dodala, v obmedzenom reţime vyučovací proces okrem SUŠ v Trenčíne ďalej prebieha na šiestich školách – v 

Gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou, Gymnáziu na Myjave, Gymnáziu v Povaţskej Bystrici, Gymnáziu V. B. 

Nedoţerského v Prievidzi, Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne a v Obchodnej akadémii v Prievidzi. 
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"Hoci do štrajku dnes pribudli pedagógovia aj z Gymnázia v Novom Meste nad Váhom, výučba na tejto škole, podobne 

ako na ďalších piatich (SPŠ Myjava, SOŠ Stará Turá, Obchodná akadémia v Povaţskej Bystrici, Spojená škola v 

Partizánskom a Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne) prebieha bez obmedzenia. Zo 40 stredných škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa tak do štrajku v druhý deň zapojilo 16 škôl, pričom počet pedagógov zapojených do 

štrajku sa oproti včerajšiemu dňu zníţil o 5,6 %," uzavrela Rezáková. 

 

Košický samosprávny kraj 

 

Zo 63 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) dnes pre štrajk učiteľov ostala 

zatvorená jedna škola. Ide o Strednú zdravotnícku školu v Michalovciach, v ktorej sa do štrajku zapojilo 46 učiteľov. Na 

ostatných školách sa vyučuje, informovala hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková. 

 

Spolu sa na školách KSK dnes do štrajku zapojilo 211 učiteľov z desiatich škôl. "V školách, kde sa niektorí pedagógovia 

zapojili do štrajku, sú hodiny suplované, prípadne je vyučovanie skrátené. Prioritne je zabezpečené vyučovanie v 

maturitných triedach," konštatovala Bobriková. 

 

Do štrajku sa zo škôl KSK v Košiciach zapojili učitelia na gymnáziách Šrobárova (24 štrajkujúcich učiteľov), Poštová (1) a 

Alejová (15), Strednej zdravotníckej škole Moyzesova (22), Škole úţitkového výtvarníctva (20) a Strednej odbornej škole 

(SOŠ) v Šaci (1). V Spišskej Novej Vsi ide o gymnáziá Javorová (25) a Školská (27), v Michalovciach je to okrem SZŠ aj 

Gymnázium P. Horova (30). 

 

Na 63 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je KSK, pôsobí celkovo 2526 pedagógov. 

 

Autor - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Na zjazdovkách ušetríte 

 [Šarm; 04/2016; 26/01/2016; s.: 40,41; JÁN DZÚR ; Zaradenie: balíme si kufre] 

 

Nestretnete v nich celebrity ani nenájdete drahé butiky. O to väčšmi si v menších lyţiarskych centrách vychutnáte niţšie 

ceny a rodinnú atmosféru. 

 

DROZDOVO: 

 

Pribudol im ratrak 
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Lyţiarske centrum pri Novej Bani na strednom Slovensku sa túto zimu môţe pochváliť novým ratrakom i vyasfaltovaným 

parkoviskom. Môţete sa vyblázniť na viacerých tratiach, ktoré sú stredne náročné a dokopy merajú viac ako dva 

kilometre. V stredisku je poţičovňa lyţiarskeho výstroja i penzión s reštauráciou. Lesnícke cesty sa v prípade dostatku 

snehu zmenia na beţecký okruh. Dvojhodinový lístok v Drozdove vyjde na 9 eur. Stredisko je v prevádzke kaţdý deň od 

9. do 16. hodiny, od štvrtka do soboty si môţete zalyţovať aj večer. 

 

IĽANOVO: 

 

Domáci neplatia! 

 

Košútovo leţí na dohľad od centra mesta. Od stredu Liptovského Mikuláša je vzdialené sotva štyri kilometre. Zjazdovka, 

ktorú obkolesuje les, je stredne ťaţká, a hoci má slušné prevýšenie, jej záver zvládnu aj malé deti. Košútovo v Nízkych 

Tatrách má ratrak, sneţné delá aj umelé osvetlenie. Pri tristopäťdesiatmetrovej trati je chata, v ktorej varia, asi dvesto 

metrov od zjazdovky je parkovisko. Obyvatelia Liptovského Mikuláša v Košútove neplatia, cezpoľní dospelí dajú za 

dvojhodinový lístok 3 eurá. Aţ do jarných prázdnin funguje vlek len cez víkendy od 9. do 16. hodiny, v stredu a v piatok aj 

od 16. do 20. hodiny. 

 

MLYNKY: 

 

Spustíte sa Komínom 

 

Lyţiarske stredisko v Slovenskom raji má takmer pol metra prírodného a umelého snehu. ,,Predpovede počasia vytvárajú 

predpoklad, ţe trate budú najkvalitnejšie za posledné roky," hovorí Silvia Denešová zo spoločnosti, ktorá centrum 

prevádzkuje. Od začiatku januára sa v Mlynkoch lyţuje na zjazdovke Komín, ktorá meria tisícdvesto metrov, aj na trati 

Zimná studňa. Pre najmenších je k dispozícii detský vlek. Je tu poţičovňa lyţí i lyţiarska škola. Stredisko je od Spišskej 

Novej Vsi vzdialené dvadsaťšesť kilometrov. Dvojhodinový lístok pre dospelého vyjde na 10 eur. 

 

KRÁLIKY: 

 

Sedačka aj detský vlek 

 

Stredisko v Kremnických vrchoch leţí desať kilometrov od Banskej Bystrice. Sú tu štyri zjazdovky, ktoré dokopy merajú 

skoro dva a pol kilometra. Lyţiarov na ne vyváţa štvorsedačková lanovka aj detský vlek, blízko sú beţecké trate. V centre 

je ski servis, poţičovňa lyţí, nájdete v ňom inštruktorov lyţovania a snoubordingu. Môţete sa najesť v reštaurácii, káva 

vás zahreje aj v aprčs-ski bare na zjazdovke. Králiky fungujú kaţdý deň od 9. do 16. hodiny, štyri dni v týţdni si zalyţujete 

aj pri umelom osvetlení. Trojhodinový lístok pre dospelého stojí 15 eur. 

 

Litmanová: Pre deti aj pre športovcov 
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Lyţiarsky areál v Pieninách neláka len rodiny s deťmi či začiatočníkov. Na piatich zjazdovkách, najdlhšia meria kilometer, 

sa zapotia aj skúsení športovci. Aţ do nadmorskej výšky vyše deväťsto metrov nad morom ich prepraví päť lyţiarskych 

vlekov. Svahy sú umelo zasneţené a osvetlené, dvojhodinový lístok pre dospelého na ne vyjde na 10 eur. V Litmanovej 

nájdete poţičovňu lyţí aj ski servis. Na obede si pochutíte v štýlovej kolibe, kde kapustová polievka stojí 1,30 eura a 

halušky 3,90 eura. Stredisko je otvorené denne od 9. do 16. hodiny. Zo strediska do Pienin vedie dvanásťkilometrová 

beţecká stopa. 

 

OSTRÝ GRÚŇ: 

 

Poletíte na saniach 

 

Pri Ţarnovici nájdete zimné stredisko Ostrý Grúň - Kollárová. Lyţiari tu majú k dispozícii štyri vleky a päť zjazdoviek. 

Spolu merajú necelé dva kilometre, najľahšia trať má dĺţku skoro osemsto, no prevýšenie len sto metrov. 

Samozrejmosťou je ski servis, poţičovňa lyţiarskeho vybavenia či moţnosť ubytovania. Lyţiarske stredisko ponúka aj 

atrakcie ako večerné lyţovanie, sánkarsku dráhu či snowtubing. Dvojhodinový lístok pre dospelého vyjde na 7 eur. 

 

JÁN DZÚR, FOTO: JÁN DZÚR, ARCHÍV S TREDÍSK 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Zatvorená je jedna škola 

 [vucke.sk; 26/01/2016; Zuzana Bobriková ] 

http://web.vucke.sk/sk/novinky/zatvorena-je-jedna-skola.html 

 

Zuzana Bobriková  

 

V utorok 26. januára ostala zatvorená jedna stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 

z celkového počtu 63. 

 

Ide o Strednú zdravotnícku školu v Michalovciach, v ktorej sa do štrajku zapojilo 46 učiteľov. Spolu sa na školách KSK v 

utorok do štrajku zapojilo 211 učiteľov. 

 

V školách sa vyučuje. V tých, kde sa niektorí pedagógovia zapojili do štrajku, sú hodiny suplované, prípadne je 

vyučovanie skrátené. Prioritne je zabezpečené vyučovanie v maturitných triedach. 

 

Na 63 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je KSK, pôsobí 2526 pedagógov. 

 

Počty zapojených učiteľov na školách KSK v utorok 26. januára 2016: 

http://web.vucke.sk/sk/novinky/zatvorena-je-jedna-skola.html
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Košice: Gymnázium Šrobárova (24), Gymnázium Poštová (1), Gymnázium Alejová (15), Stredná zdravotnícka škola 

Moyzesova (22), Škola úţitkového výtvarníctva (20), SOŠ Košice –Šaca (1) 

Spišská Nová Ves: Gymnázium Javorová (25), Gymnázium Školská (27) 

Michalovce: Gymnázium P. Horova (30), Stredná zdravotnícka škola (46) 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Na plynulosť ţelezničnej dopravy výrazne vplývalo počasie 

 [24hod.sk; 26/01/2016; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR ] 

http://www.24hod.sk/na-plynulost-zeleznicnej-dopravy-vyrazne-vplyvalo-pocasie-cl414407.html 

 

Bratislava 26. januára (TASR) - Na plynulosť ţelezničnej dopravy na celom území Slovenska vplývalo počas minulého 

týţdňa veľmi výrazne počasie. Následkom silného vetra a hustej hmly, v niektorých prípadoch i mrznúcej námrazy na 

koľajniciach, trakčnom vedení a výhybkách, meškalo viacero vlakov osobnej aj nákladnej dopravy. 

 

Pre mráz na mnohých miestach praskli koľajnice. Na takomto úseku sa musí doprava buď obmedziť, alebo úplne vylúčiť 

a poškodená časť vymeniť. Takéto prípady boli napríklad na trati Povaţská Bystrica – Púchov, Hliník n./Hronom – Ţiar 

n./Hronom, ŢST Spišská Nová Ves, Vydrník. 

 

Na tratiach Ţelezníc Slovenskej republiky (ŢSR) minulý týţdeň vlak zrazil dvoch ľudí. Išlo pravdepodobne o samovraţdu. 

Muţ na trati Sliač - Vlkanová nereagoval na zvukovú výstrahu osobného vlaku. Následkom nehody meškali dva vlaky. 

 

V druhom prípade vošiel muţ tesne pred blíţiacim sa vlakom do jeho jazdnej dráhy. Osem vlakov dokopy meškalo 276 

minút. 

 

Na trati Nové Košariská – Podunajské Biskupice sa na ţelezničnom priecestí stala dopravná nehoda, pri ktorej auto 

poškodilo priecestné zabezpečovacie zariadenie. Doprava musela byť v uvedenom úseku zastavená. 

 

TASR informovala hovorkyňa Ţelezníc Slovenskej republiky Martina Pavliková. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Na plynulosť ţelezničnej dopravy výrazne vplývalo počasie 

 [teraz.sk; 26/01/2016; TASR ] 

http://www.teraz.sk/slovensko/plynulost-zeleznicnej-dopravy/178490-clanok.html 

 

http://www.24hod.sk/na-plynulost-zeleznicnej-dopravy-vyrazne-vplyvalo-pocasie-cl414407.html
http://www.teraz.sk/slovensko/plynulost-zeleznicnej-dopravy/178490-clanok.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

27. 1. 2016 

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

Pre mráz na mnohých miestach praskli koľajnice. Na takomto úseku sa musí doprava buď obmedziť, alebo úplne vylúčiť 

a poškodená časť vymeniť. 

 

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš 

 

Bratislava 26. januára (TASR) - Na plynulosť ţelezničnej dopravy na celom území Slovenska vplývalo počas minulého 

týţdňa veľmi výrazne počasie. Následkom silného vetra a hustej hmly, v niektorých prípadoch i mrznúcej námrazy na 

koľajniciach, trakčnom vedení a výhybkách, meškalo viacero vlakov osobnej aj nákladnej dopravy. 

 

Pre mráz na mnohých miestach praskli koľajnice. Na takomto úseku sa musí doprava buď obmedziť, alebo úplne vylúčiť 

a poškodená časť vymeniť. Takéto prípady boli napríklad na trati Povaţská Bystrica – Púchov, Hliník n./Hronom – Ţiar 

n./Hronom, ŢST Spišská Nová Ves, Vydrník. 

 

Na tratiach Ţelezníc Slovenskej republiky (ŢSR) minulý týţdeň vlak zrazil dvoch ľudí. Išlo pravdepodobne o samovraţdu. 

Muţ na trati Sliač - Vlkanová nereagoval na zvukovú výstrahu osobného vlaku. Následkom nehody meškali dva vlaky. 

 

V druhom prípade vošiel muţ tesne pred blíţiacim sa vlakom do jeho jazdnej dráhy. Osem vlakov dokopy meškalo 276 

minút. 

 

Na trati Nové Košariská – Podunajské Biskupice sa na ţelezničnom priecestí stala dopravná nehoda, pri ktorej auto 

poškodilo priecestné zabezpečovacie zariadenie. Doprava musela byť v uvedenom úseku zastavená. 

 

TASR informovala hovorkyňa Ţelezníc Slovenskej republiky Martina Pavliková. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Štrajk učiteľov na východe: V utorok sa učí vo väčšine škôl 

 [korzar.sme.sk; 26/01/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://korzar.sme.sk/c/8126011/strajk-ucitelov-na-vychode-v-utorok-sa-uci-vo-vacsine-skol.html 

 

Zo stredných škôl v Košickom kraji je pre štrajk zatvorená len Stredná zdravotnícka v Michalovciach. 

 

Správu priebeţne aktualizujeme 

 

KOŠICE/MICHALOVCE. Zo 63 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) v 

utorok pre štrajk učiteľov ostala zatvorená jedna škola. 

 

Ide o Strednú zdravotnícku školu v Michalovciach, v ktorej sa do štrajku zapojilo 46 učiteľov. Na ostatných školách sa 

vyučuje, informovala hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková. 

http://korzar.sme.sk/c/8126011/strajk-ucitelov-na-vychode-v-utorok-sa-uci-vo-vacsine-skol.html
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Spolu sa na školách KSK v utorok do štrajku zapojilo 211 učiteľov z desiatich škôl. "V školách, kde sa niektorí 

pedagógovia zapojili do štrajku, sú hodiny suplované, prípadne je vyučovanie skrátené. Prioritne je zabezpečené 

vyučovanie v maturitných triedach, konštatovala Bobriková. 

 

Do štrajku sa zo škôl KSK v Košiciach zapojili učitelia na gymnáziách Šrobárova (24 štrajkujúcich učiteľov), Poštová (1) a 

Alejová (15), Strednej zdravotníckej škole Moyzesova (22), Škole úţitkového výtvarníctva (20) a Strednej odbornej škole 

(SOŠ) v Šaci (1). 

 

V Spišskej Novej Vsi ide o gymnáziá Javorová (25) a Školská (27), v Michalovciach je to okrem SZŠ aj Gymnázium P. 

Horova (30). 

 

Na 63 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je KSK, pôsobí celkovo 2 526 pedagógov. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Vyberte si v predstihu, ktorá akcia je podľa vášho gusta: TOP 10 podujatí vo februári v 

Spišskej 

 [spisska.dnes24.sk; 26/01/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/vyberte-si-v-predstihu-ktora-akcia-je-podla-vasho-gusta-top-10-podujati-vo-februari-v-spisskej-227572 

 

 Blíţi sa koniec mesiaca, ale zrelaxovať môţeme aj vo februári. V Spišskej Novej Vsi sa chystajú podujatia, ktoré by 

rozhodne nemali ujsť vašej pozornosti. Vybrali sme rovnú desiatku z nich. 

 

JÁNOŠÍK ALEBO PRAVDA JE LEN JEDNA 

 

4. februára 2016 o 19:00, Spišské divadlo 

 

Hneď na začiatku mesiaca si prídu na svoje milovníci divadla. Jánošík, alebo pravda je len jedna je hra s pesničkami o 

tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina a národná legenda. 

 

SPIŠSKÝ RIFĽOVÝ BÁL 

 

5. februára 2016 o 18:00, hotel Čingov 

 

Začiatok februára spestrí aj rifľový bál, ktorý sa bude konať v hoteli Čingov. Na plesajúcich čaká welcome drink, večera, 

káva, polnočná kapustnica, bohatá tombola a hosť večera Davide Mattioli. O zábavu sa postará aj hudobná skupina 

Montana Band z Bardejova. 

http://spisska.dnes24.sk/vyberte-si-v-predstihu-ktora-akcia-je-podla-vasho-gusta-top-10-podujati-vo-februari-v-spisskej-227572
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ÍRSKA KLIATBA 

 

10. februára 2016 o 19:00, kino Mier 

 

Komédia v podaní hercov z divadla Aréna. Braňo Deák, Ján Jackuliak, Juraj Loj, Marek Majeský, Martin Mňahončák vám 

ukáţu čo robí muţa muţom. Úprimnosť, otvorenosť, ţe vám to aţ vyrazí dych. Veľká komédia o malých problémoch. 

 

DRAČIE PYTAČKY 

 

14.februára 2016 o 16.00, podkrovie Matice Slovenskej 

 

Vo februári si prídu a svoje aj deti. Interaktívne bábkové predstavenie, v ktorom si aj malý bitkár zapamätá, ţe udrieť 

znamená bolí si môţu pozrieť na Valentínske popoludnie. Po predstavení je pripravená pre deti Valentínska slávnosť. 

 

PLES CVČ A MKC 

 

16.februára 2016 o 17.00, v koncertnej sále Reduty 

 

Zabaviť sa a uţiť si plesovú sezónu si môţu aj tí najmenší. Centrum voľného času Adam spolu s mestským kultúrnym 

centrom v Spišskej Novej Vsi organizuje uţ po 11-krát ples pre deti, mládeţ a rodičov mesta. Uţiť si ho počas hneď na 

začiatku jarných prázdnin. 

 

JARNÁ LYŢOVAČKA S CVČ ADAM 

 

19.februára 2016 o 8.30 , Poráč – Brodok 

 

Jarné prázdniny si môţu uţiť ţiaci aj aktívnym oddychom. Pre všetkých milovníkov lyţovania pripravilo centrum voľného 

času Adam jarnú lyţovačku. Odchádza sa ráno 8:30 spred parkoviska OC Hypernova čas príchodu je určený na 16.30. 

 

ALESSANDRO BARICCO – 1 900 

 

20.februára 2016 o 17.00, čajovňa Alchýmka 

 

Oslava ţivota a hudby v príbehu o klaviristovi, ktorý strávil celý svoj ţivot na zaoceánskom parníku. Dramatické 

prevedenie stvárni Ján Pramuk 

 

KARNEVAL NA ĽADE 
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24.februára 2016 o 13.30, zimný štadión 

 

Okrem plesovej sezóny ešte stále pretrváva obdobie karnevalov. Karneval na ľade si môţete so svojimi ratolesťami uţiť 

koncom mesiaca. Hodnotiť sa budú vlastnoručne vyrobené masky. 

 

CINEAMA 2016 

 

25. februára 2016 o Spišské osvetové stredisko 

 

Amatérsky tvorcovia predstavia svoje diela v niekoľkých kategóriách. Cineama 2016 je 24. ročník celoštátnej postupovej 

súťaţe a prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby 

 

TALENTÁRIUM 

 

27. februára 2016 o 18.00, čajovňa Alchýmka 

 

Príďte si spríjemniť sobotňajší večer dobrým čajom a kultúrnou nádielkou od študentov Technickej akadémie. Spev a 

poézia – Alica Perháčová, klávesy – Pavol Dzurik, klarinet Gabriela Krokkerová, moderátorské slovo – Dominika 

Hudranová. 

 

Môţe vás zaujímať: 

 

- Novinka novoveskej kapely Smola a Hrušky? Pesnička, ktorá poukazuje na kontroverznú tému 

- Pankuškové fašiangy aj zabíjačka na svahu: Na Spiši si prídu na svoje milovníci zábavy i lyţovania 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Aktuálna situácia v našom meste: Ktoré školy v Spišskej štrajk ukončili a kde stále trvá? 

 [spisska.dnes24.sk; 26/01/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/aktualna-situacia-v-nasom-meste-ktore-skoly-v-spisskej-strajk-ukoncili-a-kde-stale-trva-227553 

 

 Štrajk učiteľov, ktorý sa dotkol aj nášho mesta pokračuje. Aká je aktuálna situácia v spišskonovoveských školách, ktoré 

sa doňho zapojili? Pozrite si najnovšie informácie. 

 

http://spisska.dnes24.sk/aktualna-situacia-v-nasom-meste-ktore-skoly-v-spisskej-strajk-ukoncili-a-kde-stale-trva-227553
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Ako sme vás informovali, niektoré školské zariadenia v meste Spišská Nová Ves sa od pondelka 25. januára zapojili do 

štrajku učiteľov. Ten trvá aj dnešným dňom. Prečítajte si aktuálne informácie zo škôl. 

 

Podľa slov riaditeľ gymnázia na Školskej Jozefa Kačengu štrajk podporilo 25 učiteľov. Ako nás informoval, tretina 

štrajkujúcich dnes ukončuje štrajk a zajtra sa zapojí do práce. "Od dvoch tretín učiteľov zatiaľ spätnú väzbu nemám," 

doplnil riaditeľ s tým, ţe dnes prebieha vyučovanie v upravenom reţime. 

 

Štrajk učiteľov pokračuje aj na Javorke. Z 36 pedagogických zamestnancov sa do štrajku zapojilo 24. "Dnes učitelia ešte 

štrajkujú a vyučovanie prebieha tak ako včera v skrátenom reţime . O tom ako to bude zajtra ešte zatiaľ nemám  ţiadne 

informácie od štrajkového výboru," vyjadrila sa riaditeľka gymnázia Mária Kaľavská. 

 

Do štrajku sa zapojila aj Základná Škola Hutnícka ako však uvádza na svojej stránke, prevádzka školy je zabezpečená a 

vyučovanie v nasledujúcich dňoch bude prebiehať podľa rozvrhu. Školský klub detí a školská jedáleň je tieţ v prevádzke. 

Škola ďalej uvádza, ţe o prípadnej zmene vyučovania bude informovať prostredníctvom webstránky školy a ţiackej 

kniţky. 

 

Správu budeme aktualizovať. 

 

foto:ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Obľúbené vlaky majú svoje muchy: Svedectvá Slovákov, z ktorých naskakuje husia 

koţa 

 [topky.sk; 26/01/2016; zh ; Zaradenie: topky.sk] 

http://www.topky.sk/cl/10/1523857/Oblubene-vlaky-maju-svoje-muchy--Svedectva-Slovakov--z-ktorych-naskakuje-husia-koza 

 

Pošlite nám tip BRATISLAVA – Po tom, ako sme na Topkách zverejnili nepríjemnú skúsenosť nášho čitateľa, ktorý minulý 

týţdeň vo vlaku z Dunajskej Stredy do Bratislavy premrzol aţ na kosť, sa objavili ďalší nespokojní cestujúci. Hoci hovorca 

prepravnej spoločnosti svedectvo čitateľa vyvrátil, ľudia hovoria o niečom inom. 

 

 Cez víkend sme na Topkách zverejnili skúsenosť čitateľa z Dunajskej Stredy, ktorý s rozhorčením opísal, ako vyzerala 

jeho kaţdodenná ranná cesta vlakom spoločnosti RegioJet. Vo vlaku sa podľa jeho slov minulý týţdeň na trase z 

Komárna do Bratislavy vôbec nekúrilo. Hovorca spoločnosti však tieto informácie nepotvrdil a doplnil, ţe problém s 

pokazeným kúrením sa týkal len jediného dňa. Objavili sa však ďalší dvaja cestujúci, ktorí sa postavili na stranu nášho 

čitateľa. 

http://www.topky.sk/cl/10/1523857/Oblubene-vlaky-maju-svoje-muchy--Svedectva-Slovakov--z-ktorych-naskakuje-husia-koza
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 Posledný IC vlak sprevádzali silné emócie: Ani prekvapenie nezlomilo smútok, toto sú reakcie ľudí 

 Šesť hodín v studenom vagóne 

 "V sobotu som absolvovala cestu prostredníctvom dopravcu RegioJet, s ktorého sluţbami som v podstate spokojná, ale 

nahnevali ma vyjadrenia hovorcu k sťaţnosti čitateľa na neznesiteľnú zimu vo vagóne," napísala nám Ivana, podľa ktorej 

zrejme nešlo o jednorazový problém. V Bratislave nastúpila do vozňa, v ktorom vôbec nefungovalo kúrenie, a tak dostal 

kaţdý cestujúci v treskúcej zime deku. Ivana cestovala do Spišskej Novej Vsi pribliţne šesť hodín, a keď z vlaku 

vystúpila o 23.30, vonku uţ bola mrazivá noc. "Stevard nám oznámil, ţe takáto zima bude celú cestu a týmto pokazeným 

vozňom cestuje uţ tretíkrát," spomína Ivana. 

 

 Takto to vraj nastavili Nemci 

 Podobnú skúsenosť mala aj Judita z Komárna, ktorá takisto reagovala na náš článok. "V pondelok, 18. januára, som 

cestovala tou istou spoločnosťou z Komárna do Bratislavy o 13.43 a v celej súprave sa nekúrilo, pričom vonku mrzlo," 

opísala Komárňanka. Keď sa pýtala na príčinu, personál vlaku ju informoval, ţe "to ešte v lete takto nastavili Nemci". 

Judita strávila v studenom vlaku vyše dve hodiny a po svojej skúsenosti napísala spoločnosti oficiálnu sťaţnosť. 

Vysvetlenia sa však zatiaľ nedočkala. "Pre zmenu, 23. januára som opäť cestovala z Komárna do Bratislavy spojom o 

7.43, v ktorom sa síce slabo kúrilo, no bola zapnutá aj klíma, vetranie, a parádne fúkalo. Stevardka cestujúcim odporučila, 

aby si presadli, no neviem, kam. Ţe výsuvné plošiny často nefungujú, alebo sa pod vami zlomia, o tom radšej pomlčím," 

dodala sklamaná Judita.  

 

 Reakcia spoločnosti RegioJet 

 Podľa hovorcu spoločnosti RegioJet, Aleša Ondrůja, bol zmienený spoj z Bratislavy do Spišskej Novej Vsi v poriadku. 

Spoločnosť neeviduje ţiadne problémy s kúrením. Ani vo vlaku, ktorý 18. januára premával na trase z Komárna do 

Bratislavy, spoločnosť nezistila nedostatky v súvislosti s kúrením. "Ak cestujúca napísala podnet, určite sa preveruje a 

odpoveď dostane," ubezpečil Ondrůj s tým, ţe preverovanie a vyhodnocovanie podnetov trvá štandardne niekoľko dní. 

 

 "Všeobecne sa dá povedať, ţe ak má cestujúci pocit, ţe je mu vo vozidle zima, má vţdy určite moţnosť poţiadať 

palubný personál buď o úpravu kúrenia, alebo v prípade, ţe je vo vlaku miesto inde, o presadenie do inej časti vlaku 

alebo vozidla," spresnil Ondrůj a dodal, ţe cestujúci môţe mať pocit, ţe je vo vozidle chladno, ak dostal napríklad miesto 

tam, kde sa otvárajú dvere oddeľujúce oddiel pre cestujúcich od nástupnej časti. "Samozrejme, ak dôjde k poruche 

kúrenia a cestujúcemu nie je moţné nájsť miesto v inej časti vlaku, má nárok na vrátenie cestovného - a to aţ do výšky 

100 percent," dodal hovorca. 

 

 Ondrůj ďalej uviedol, ţe v kaţdodennej prevádzke sa nikdy nedá stopercentne vylúčiť, ţe nedôjde k nejakej závade a 

poruche. "Avšak, v takýchto situáciách sa vţdy snaţíme urobiť maximum voči zákazníkovi, vrátane podávania horúcich 

nápojov či vrátenia cestovného v plnej výške," doplnil. 

 

Späť na obsah 
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1.16.  V lekárni si zapisujú vtipné príhody a tieto stoja fakt za to: Záţitky, z ktorých sa budete 

ešte dlho smiať 

 [spisska.dnes24.sk; 26/01/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/v-lekarni-si-zapisuju-vtipne-prihody-a-tieto-stoja-fakt-za-to-zazitky-z-ktorych-sa-budete-este-dlho-smiat-

227591 

 

 Hoci sa práca lekárnika zdá na prvý pohľad váţna a niektorým moţno aj nudná, nie je tomu vţdy tak. Pri práci s ľuďmi 

totiţ často krát nastanú situácie, s ktorými sa tak akosi nepočíta. Mnohí pacienti tak neraz zlepšia spišskonovoveským 

lekárnikom deň. 

 

O tom, ţe aj práca lekárnika má svoje humorné stránky, nás presvedčili v jednej z lekárni v Spišskej Novej Vsi, kde si 

dokonca niektoré z výrokov pacientov aj zapisujú. Ako nám prezradili nejde však len o skomolenie názvov liekov, ale ide 

aj o rôzne humorné situácie, ktoré dokáţu často zlepšiť deň. Veď posúďte sami :) 

 

- Pacientka: "Prosím si náplaste Thermal." 

- Lekárnik: "Tie nemáme majú výpadok." 

- Pacientka: "A čo nejde internet?" 

 

Mamička s dieťaťom v lekárni: Do čakárne vošli mníšky oblečené v habitoch. Dieťa potiahlo mamičku za ruku a vraví: 

"Mami, aha masky! …Asi bude karneval." 

 

- Lekárnik: " Budete brať kaţdých 12 hodín jednu tabletu." 

- Pacient: "Ale mne doktor vravel, ţe to mám brať dvakrát denne." 

 

Pacientka mala predpísané vaginálne tablety. Po vysvetlení ako lieky pouţívať vyzeralo byť všetko v poriadku a odišla. 

Po 15 minútach sa vrátila a vraví: "Ale vy ste mi zabudli dať pošvu, lekár vravel ešte niečo o pošve." 

 

- Pacient: "Prosím si nejakú medicínku pre dieťa. Má kašeľ." 

- Lekárnik: "A koľko má rokov?" 

- Pacient: "Tri , štyri, alebo päť neviem presne." 

 

Mamička s dieťaťom. Po vysvetlení liečby podáva lekárnik dieťaťu cukrík. Mamička sa pýta chlapca: "No ako povieš?" 

Dieťa odpovedá: "Ešte jeden." 

 

- Pacientka príde do lekárne a pýta sa: "Rybacia masť veľmi smrdí? Lebo ak áno tak ju nechcem." 

 

Mladej slečne vysvetľuje lekárnik dávkovanie protizápalových čapíkov. Ona nato: "Ďakujem za vysvetlenie budem pri tom 

na vás myslieť." ( v tej sekunde si uvedomila,ako to vyznelo a celá očervenela) 

http://spisska.dnes24.sk/v-lekarni-si-zapisuju-vtipne-prihody-a-tieto-stoja-fakt-za-to-zazitky-z-ktorych-sa-budete-este-dlho-smiat-227591
http://spisska.dnes24.sk/v-lekarni-si-zapisuju-vtipne-prihody-a-tieto-stoja-fakt-za-to-zazitky-z-ktorych-sa-budete-este-dlho-smiat-227591
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- Pacientka si pýtala antikoncepčné tabletky: "Prosím si tabletky proti pomeru." 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Samospráva otvorenie: TOTO je priemerný plat učiteľov v kraji! 

 [roznava.dnes24.sk; 26/01/2016; Viktória Botošová ; Zaradenie: Roţňava] 

http://roznava.dnes24.sk/samosprava-otvorenie-toto-je-priemerny-plat-ucitelov-v-kraji-227567 

 

 Nízke platové ohodnotenie učiteľov je jednou z hlavných tém, ktoré sprevádzajú aktuálne udalosti v slovenskom 

školstve. Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK) informoval o priemernom plate pedagógov na stredných školách. 

 

Nízke platové ohodnotenie učiteľov je jednou z hlavných tém, ktoré sprevádzajú aktuálne udalosti v slovenskom školstve. 

Ako dnes informoval Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK), priemerný plat pedagógov na stredných školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bol v roku 2015 na úrovni 1049 eur. 

 

Na 63 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je KSK, pôsobí 2526 pedagógov. V roku 2014 bol ich priemerný plat 

1000 eur, v minulom roku vzrástol o 49 eur. "Zdôrazňujeme, ţe ide o priemerný plat, ktorý musí rešpektovať v súčasnosti 

platné platové tarify a ostatné legislatívne náleţitosti. Ide o údaje, ktoré sú v jednotlivých školách súčasťou účtovníctva, 

nepripúšťame preto moţnosť skreslenia. Údaje sú sumarizované zriaďovateľom prostredníctvom oficiálneho zberu 

údajov," informovala hovorkyňa KSK Zuzana Bobriková. 

 

Kým vo vyššej kolektívnej zmluve je garantovaná výška pohyblivej zloţky mzdy na úrovni šesť percent, na školách KSK 

dosahovala v roku 2014 priemernú hodnotu 14,9 percenta a v roku 2015 to bolo 15,6 percenta. Na niektorých školách je 

podľa KSK úroveň pohyblivej zloţky mzdy ešte vyššia. Napríklad na Strednej zdravotníckej škole na Moyzesovej ulici v 

Košiciach dosiahla v roku 2014 hodnotu 30,9 percenta a vlani 37,4 percenta. Na Gymnáziu na Školskej ulici v Spišskej 

Novej Vsi v roku 2014 dosiahla 13,7 percenta, vlani 11,4 percenta. 

 

"Na 63 stredných školách, ktoré sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, sa snaţíme učiteľom vytvoriť čo najlepšie 

podmienky. Treba si však uvedomiť, ţe ide o prenesenú kompetenciu štátu, výšku odmien vieme ovplyvniť len v istej 

miere v pohyblivých zloţkách. Na základe podrobných hodnotiacich kritérií odmeňujeme pedagógov, ktorí majú výborné 

výsledky a robia aj čosi navyše," povedal vedúci odboru školstva KSK Štefan Kandráč. 

 

http://roznava.dnes24.sk/samosprava-otvorenie-toto-je-priemerny-plat-ucitelov-v-kraji-227567
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Priemerná mesačná mzda v SR dosiahla v treťom štvrťroku 2015 hodnotu 963 eur. Priemer hrubej mesačnej mzdy v 

nepodnikateľskej sfére bol 828 eur. "S priemernou mzdou 1049 eur majú pedagogickí zamestnanci v KSK 1,26-násobok 

mzdy v nepodnikateľskej sfére," konštatoval Úrad KSK. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Samospráva otvorenie: TOTO je priemerný plat učiteľov v kraji! 

 [kosice.dnes24.sk; 26/01/2016; Viktória Botošová ; Zaradenie: Košice] 

http://kosice.dnes24.sk/samosprava-otvorenie-toto-je-priemerny-plat-ucitelov-v-kraji-227567 

 

 Nízke platové ohodnotenie učiteľov je jednou z hlavných tém, ktoré sprevádzajú aktuálne udalosti v slovenskom 

školstve. Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK) informoval o priemernom plate pedagógov na stredných školách. 

 

Nízke platové ohodnotenie učiteľov je jednou z hlavných tém, ktoré sprevádzajú aktuálne udalosti v slovenskom školstve. 

Ako dnes informoval Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK), priemerný plat pedagógov na stredných školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bol v roku 2015 na úrovni 1049 eur. 

 

Na 63 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je KSK, pôsobí 2526 pedagógov. V roku 2014 bol ich priemerný plat 

1000 eur, v minulom roku vzrástol o 49 eur. "Zdôrazňujeme, ţe ide o priemerný plat, ktorý musí rešpektovať v súčasnosti 

platné platové tarify a ostatné legislatívne náleţitosti. Ide o údaje, ktoré sú v jednotlivých školách súčasťou účtovníctva, 

nepripúšťame preto moţnosť skreslenia. Údaje sú sumarizované zriaďovateľom prostredníctvom oficiálneho zberu 

údajov," informovala hovorkyňa KSK Zuzana Bobriková. 

 

Kým vo vyššej kolektívnej zmluve je garantovaná výška pohyblivej zloţky mzdy na úrovni šesť percent, na školách KSK 

dosahovala v roku 2014 priemernú hodnotu 14,9 percenta a v roku 2015 to bolo 15,6 percenta. Na niektorých školách je 

podľa KSK úroveň pohyblivej zloţky mzdy ešte vyššia. Napríklad na Strednej zdravotníckej škole na Moyzesovej ulici v 

Košiciach dosiahla v roku 2014 hodnotu 30,9 percenta a vlani 37,4 percenta. Na Gymnáziu na Školskej ulici v Spišskej 

Novej Vsi v roku 2014 dosiahla 13,7 percenta, vlani 11,4 percenta. 

 

"Na 63 stredných školách, ktoré sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, sa snaţíme učiteľom vytvoriť čo najlepšie 

podmienky. Treba si však uvedomiť, ţe ide o prenesenú kompetenciu štátu, výšku odmien vieme ovplyvniť len v istej 

miere v pohyblivých zloţkách. Na základe podrobných hodnotiacich kritérií odmeňujeme pedagógov, ktorí majú výborné 

výsledky a robia aj čosi navyše," povedal vedúci odboru školstva KSK Štefan Kandráč. 

 

http://kosice.dnes24.sk/samosprava-otvorenie-toto-je-priemerny-plat-ucitelov-v-kraji-227567
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Priemerná mesačná mzda v SR dosiahla v treťom štvrťroku 2015 hodnotu 963 eur. Priemer hrubej mesačnej mzdy v 

nepodnikateľskej sfére bol 828 eur. "S priemernou mzdou 1049 eur majú pedagogickí zamestnanci v KSK 1,26-násobok 

mzdy v nepodnikateľskej sfére," konštatoval Úrad KSK. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR 
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1.19.  Štrajk učiteľov na východe: V utorok sa učilo vo väčšine škôl 

 [korzar.sme.sk; 26/01/2016; tasr, sita, red ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://korzar.sme.sk/c/8126011/strajk-ucitelov-na-vychode-v-utorok-sa-ucilo-vo-vacsine-skol.html 

 

Druhým dňom pokračoval aj na východnom Slovensku štrajk učiteľov. Zapojenie škôl bolo slabšie. 

 

Správu priebeţne aktualizujeme 

 

Čítajte aj: 

 

Štrajkujúci učitelia popradskej školy majú štyri poţiadavky 

 

Školy v Ţdani štrajkujú aj neštrajkujú 

 

Michalovská ZŠ Pavla Horova štrajkuje do konca týţdňa 

 

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Zo 63 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) v 

utorok pre štrajk učiteľov ostala zatvorená jedna škola. 

 

Ide o Strednú zdravotnícku školu v Michalovciach, v ktorej sa do štrajku zapojilo 46 učiteľov. Na ostatných školách sa 

vyučuje, informovala hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková. 

 

Spolu sa na školách KSK v utorok do štrajku zapojilo 211 učiteľov z desiatich škôl. "V školách, kde sa niektorí 

pedagógovia zapojili do štrajku, sú hodiny suplované, prípadne je vyučovanie skrátené. Prioritne je zabezpečené 

vyučovanie v maturitných triedach, konštatovala Bobriková. 

 

Do štrajku sa zo škôl KSK v Košiciach zapojili učitelia na gymnáziách Šrobárova (24 štrajkujúcich učiteľov), Poštová (1) a 

Alejová (15), Strednej zdravotníckej škole Moyzesova (22), Škole úţitkového výtvarníctva (20) a Strednej odbornej škole 

(SOŠ) v Šaci (1). 

http://korzar.sme.sk/c/8126011/strajk-ucitelov-na-vychode-v-utorok-sa-ucilo-vo-vacsine-skol.html
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V Spišskej Novej Vsi ide o gymnáziá Javorová (25) a Školská (27), v Michalovciach je to okrem SZŠ aj Gymnázium P. 

Horova (30). 

 

Na 63 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je KSK, pôsobí celkovo 2 526 pedagógov. 

 

Štrajkujú aj základné školy 

 

V Košickom kraji je v štrajku aj niekoľko základných škôl. 

 

Neučí sa napríklad v Základnej škole Pavla Horova v Michalovciach, alebo v základnej škole v Ţdani (okres Košice - 

okolie). 

 

Ako informovala hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová, v utorok štrajkuje 126 učiteľov na piatich školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Neučí sa v jedinej základnej škole na Krosnianskej ulici 4, v prevádzke je len školská 

jedáleň. 

 

V základnej škole Jenisejská 22 je obmedzená prevádzka, pričom sa učili len ţiaci prvých a druhých ročníkov. 

 

Obmedzená je aj prevádzka v základnej škole Krosnianska 2 a vyučovanie je zabezpečené pre ročníky 1 aţ 4. 

 

Na ďalších dvoch školách, ZŠ Abovská a ZŠ Bruselská, je normálna prevádzka, pričom sa do štrajku zapojili celkom traja 

učitelia. V pondelok sa do štrajku zapojilo osem škôl a vyše 150 učiteľov. 

 

V Prešovskom kraji tri školy, krajské učia 

 

V Prešovskom kraji v utorok boli z dôvodu štrajku zatvorené tri školy. Išlo o Evanjelickú spojenú školu v Prešove, 

Cirkevné gymnázium v Starej Ľubovni a Základnú školu s materskou školou vo Vyšných Ruţbachoch (Stará Ľubovňa). 

 

Okrem toho riaditeľské voľno v utorok nahlásila Základná škola v Spišskom Štvrtku (Levoča). 

 

Obmedzenú prevádzku mala Základná škola v Sačurove (Vranov nad Topľou), kde však bola škola otvorená. 

 

V kraji je celkovo okolo 1200 škôl. Informovala o tom vedúca odboru školstva Okresného úradu v Prešove Kvetoslava 

Komanická. V pondelok 25. januára boli zatvorené v kraji štyri školy. 

 

Na portáli Základnej školy v Spišskom Štvrtku vedenie školy zverejnilo odkaz pre rodičov, v ktorom sa uvádzajú dôvody, 

pre ktoré Iniciatíva slovenských učiteľov vyhlásila štrajk. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

27. 1. 2016 

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

 

"Rozhodli sme sa, ţe vstúpime do jednodňového štrajku a týmto podporíme túto iniciatívu. Posledné, čo chceme, je 

ublíţiť deťom, ktoré učíme. Deň štrajku nemá byť trestom pre ne ani pre vás, ale budíčkom pre našu spoločnosť," píše sa 

vo vyhlásení. 

 

Ďalej škola zverejnila, ţe 70 percent učiteľov z tejto školy sa rozhodlo zúčastniť v utorok ostrého štrajku, preto udelili z 

prevádzkových dôvodov ţiakom prvého a druhého stupňa riaditeľské voľno. Preto bola zatvorená škola aj školský klub. 

 

Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Veronika Fitzeková informovala, ţe všetky školy v ich zriaďovateľskej 

pôsobnosti boli v utorok otvorené, prebiehalo v nich štandardné vyučovanie. Do štrajku sa mohli zapojiť iba ak jednotlivci. 

 

Do štrajku však v utorok vstúpili učitelia Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade. 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Štrajk učiteľov na východe: V utorok sa učí vo väčšine škôl 

 [korzar.sme.sk; 26/01/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://korzar.sme.sk/c/8126011/strajk-ucitelov-na-vychode-v-utorok-sa-uci-vo-vacsine-skol.html 

 

Druhým dňom pokračuje aj na východnom Slovensku štrajk učiteľov. Zapojenie škôl je slabšie. 

 

Správu priebeţne aktualizujeme 

 

Čítajte aj: 

 

Školy v Ţdani štrajkujú aj neštrajkujú 

 

Michalovská ZŠ Pavla Horova štrajkuje do konca týţdňa 

 

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Zo 63 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) v 

utorok pre štrajk učiteľov ostala zatvorená jedna škola. 

 

Ide o Strednú zdravotnícku školu v Michalovciach, v ktorej sa do štrajku zapojilo 46 učiteľov. Na ostatných školách sa 

vyučuje, informovala hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková. 

 

Spolu sa na školách KSK v utorok do štrajku zapojilo 211 učiteľov z desiatich škôl. "V školách, kde sa niektorí 

pedagógovia zapojili do štrajku, sú hodiny suplované, prípadne je vyučovanie skrátené. Prioritne je zabezpečené 

vyučovanie v maturitných triedach, konštatovala Bobriková. 

 

http://korzar.sme.sk/c/8126011/strajk-ucitelov-na-vychode-v-utorok-sa-uci-vo-vacsine-skol.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

27. 1. 2016 

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

Do štrajku sa zo škôl KSK v Košiciach zapojili učitelia na gymnáziách Šrobárova (24 štrajkujúcich učiteľov), Poštová (1) a 

Alejová (15), Strednej zdravotníckej škole Moyzesova (22), Škole úţitkového výtvarníctva (20) a Strednej odbornej škole 

(SOŠ) v Šaci (1). 

 

V Spišskej Novej Vsi ide o gymnáziá Javorová (25) a Školská (27), v Michalovciach je to okrem SZŠ aj Gymnázium P. 

Horova (30). 

 

Na 63 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je KSK, pôsobí celkovo 2 526 pedagógov. 

 

Štrajkujú aj základné školy 

 

V Košickom kraji je v štrajku aj niekoľko základných škôl. 

 

Neučí sa napríklad v Základnej škole Pavla Horova v Michalovciach, alebo v základnej škole v Ţdani (okres Košice - 

okolie). 

 

Ako informovala hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová, v utorok štrajkuje 126 učiteľov na piatich školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Neučí sa v jedinej základnej škole na Krosnianskej ulici 4, v prevádzke je len školská 

jedáleň. 

 

V základnej škole Jenisejská 22 je obmedzená prevádzka, pričom sa učili len ţiaci prvých a druhých ročníkov. 

 

Obmedzená je aj prevádzka v základnej škole Krosnianska 2 a vyučovanie je zabezpečené pre ročníky 1 aţ 4. 

 

Na ďalších dvoch školách, ZŠ Abovská a ZŠ Bruselská, je normálna prevádzka, pričom sa do štrajku zapojili celkom traja 

učitelia. V pondelok sa do štrajku zapojilo osem škôl a vyše 150 učiteľov. 

 

V Prešovskom kraji tri školy, krajské učia 

 

V Prešovskom kraji v utorok boli z dôvodu štrajku zatvorené tri školy. Išlo o Evanjelickú spojenú školu v Prešove, 

Cirkevné gymnázium v Starej Ľubovni a Základnú školu s materskou školou vo Vyšných Ruţbachoch (Stará Ľubovňa). 

 

Okrem toho riaditeľské voľno v utorok nahlásila Základná škola v Spišskom Štvrtku (Levoča). 

 

Obmedzenú prevádzku mala Základná škola v Sačurove (Vranov nad Topľou), kde však bola škola otvorená. 

 

V kraji je celkovo okolo 1200 škôl. Informovala o tom vedúca odboru školstva Okresného úradu v Prešove Kvetoslava 

Komanická. V pondelok 25. januára boli zatvorené v kraji štyri školy. 
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Na portáli Základnej školy v Spišskom Štvrtku vedenie školy zverejnilo odkaz pre rodičov, v ktorom sa uvádzajú dôvody, 

pre ktoré Iniciatíva slovenských učiteľov vyhlásila štrajk. 

 

"Rozhodli sme sa, ţe vstúpime do jednodňového štrajku a týmto podporíme túto iniciatívu. Posledné, čo chceme, je 

ublíţiť deťom, ktoré učíme. Deň štrajku nemá byť trestom pre ne ani pre vás, ale budíčkom pre našu spoločnosť," píše sa 

vo vyhlásení. 

 

Ďalej škola zverejnila, ţe 70 percent učiteľov z tejto školy sa rozhodlo zúčastniť v utorok ostrého štrajku, preto udelili z 

prevádzkových dôvodov ţiakom prvého a druhého stupňa riaditeľské voľno. Preto bola zatvorená škola aj školský klub. 

 

Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Veronika Fitzeková informovala, ţe všetky školy v ich zriaďovateľskej 

pôsobnosti boli v utorok otvorené, prebiehalo v nich štandardné vyučovanie. 

 

Do štrajku sa mohli zapojiť iba ak jednotlivci. 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Vo väčšine krajov sa počet zatvorených škôl zníţil, tvrdí ministersvo 

 [teraz.sk; 26/01/2016; TASR ] 

http://www.teraz.sk/slovensko/strajk-ucitelia-zatvorene-skoly/178469-clanok.html 

 

Z dôvodu štrajku je dnes zatvorených 151 škôl, uviedla hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová. 

 

Na snímke základná škola na Limbovej ulici v Ţiline, ktorá je počas štrajku v obmedzenom reţime Foto: TASR - Erika 

Ďurčová 

 

Bratislava 26. januára (TASR) – Počet škôl, ktoré dnes z dôvodu štrajku učiteľov zostali zatvorené oproti pondelku 

(25.1.), poklesol. Kým v prvý pracovný deň bolo zatvorených 179 škôl, dnes je to 151, čo predstavuje 2,25 percenta. 

Informuje o tom ministerstvo školstva. Údaje zaslali rezortu okresné úrady k 11.00 h, v priebehu dňa ich budú 

aktualizovať. 

 

"Vo väčšine krajov sa počet zatvorených škôl zníţil. Napríklad v Banskobystrickom klesol o šesť," uviedla hovorkyňa 

ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Dramaticky sa podľa jej slov situácia zmenila aj v Trnavskom kraji, 

kde v pondelok bolo zatvorených 27 škôl, dnes sa neučí iba na 14. Situácia sa zmenila v Bratislavskom kraji, kde bolo 

zatvorených 43 škôl a dnes je to 52. Viac škôl je zatvorených aj v Trenčianskom kraji, kde ich počet stúpol o dve na 

deväť. V Nitrianskom kraji je zatvorených 30 škôl, v Ţilinskom 17, v Prešovskom tri a v Košickom šesť. Na Slovensku je 

celkovo 6724 škôl a školských zariadení. 

 

http://www.teraz.sk/slovensko/strajk-ucitelia-zatvorene-skoly/178469-clanok.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

27. 1. 2016 

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

Do štrajku je po 12.00 h zapojených 784 škôl. Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) dnes informovala, ţe zavretých je 

pribliţne polovica zapojených škôl. Rozdiel medzi jej informáciami a z ministerstva školstva si vysvetľuje tým, ţe nie 

všetky školy poskytli úradom informácie o tom, ţe sú zatvorené. 

 

ISU hovorí, ţe číslo zatvorených škôl je vyššie. Dnes o 20.29 h bolo podľa webu ISU do štrajku zapojených takmer 

12.000 učiteľov z vyše 820 škôl. Na Slovensku je podľa údajov ministerstva školstva 2935 materských škôl, 2113 

základných škôl a 868 stredných škôl. Počet učiteľov je pribliţne 89.000. 

 

PREMIÉR: Pozeráme sa učiteľom priamo do očí, ţiadame ich o pochopenie 

 

Vláda SR sa pozerá učiteľom priamo do očí. Vyhlásil to dnes premiér Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na štrajk časti 

učiteľov s tým, ţe v rokoch 2012 aţ 2016 boli zvýšené platy učiteľov o 22 percent, čo je najviac vo verejnej správe. 

 

"Ţiadnej profesii vo verejnej správe neboli tak zvýšené platy v tomto období ako učiteľom. Ak k tomu prirátame 26 percent 

počas vlády 2006 aţ 2010, naše dve vlády zvýšili platy učiteľov o takmer 50 percent. Za vlády Ivety Radičovej bolo 

nulové zvýšenie, dôveryhodnosť je jasne na našej strane," povedal Fico. Učiteľov premiér poţiadal o pochopenie, lebo na 

Slovensku sú podľa jeho slov aj ďalší ľudia, ktorí majú svoje poţiadavky a nároky, a sú tu projekty, na ktoré musí štát 

vynakladať peniaze. Fico však sľúbil, ţe ak bude Smer-SD súčasťou ďalšej vlády, má plán pokračovať vo zvyšovaní 

platov učiteľov. 

 

Na snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico. Foto: TASR/Martin Baumann 

 

Premiér zopakoval, ţe jeho vláda vţdy rešpektovala a bude rešpektovať právo na štrajk. "Neurobili sme ţiadne právne 

kroky proti tomuto štrajku, ako urobila súčasná opozícia, keď bola pri moci, pri štrajku ţelezničiarov. Tento štrajk vyvoláva 

mnoţstvo právnych a politických otázok, ale aj otázok, ktoré sa týkajú sociálneho dialógu. Ale my sa k nemu staviame 

ako k faktu a rešpektujeme ho," zdôraznil predseda vlády. 

 

Zároveň pripomenul, ţe z celkového počtu 6724 škôl bolo v pondelok (25.1.) zatvorených 179, teda 2,66 percenta. "Boli 

medzi nimi aj niektoré materské školy, ktoré však so štátom nemajú nič spoločné, lebo sú priamo napojené na primátorov 

a starostov. Dnes sa protestu zúčastňuje 151 škôl, teda 2,25 percenta," povedal. 

 

V Tisovci štrajk prerušili 

 

Do prvého dňa štrajku sa v pondelok 25. januára na bilingválnom Evanjelickom gymnáziu Tisovec (EGT) zapojili všetci 18 

slovenskí pedagogickí zamestnanci a vyučovanie v škole neprebiehalo. Ako TASR informovala riaditeľka EGT Helena 

Pašiaková, situáciu im však skomplikoval lyţiarsky kurz, ktorý mali objednaný vopred. 
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"Mali sme uţ zabezpečené ubytovanie a deti sa na kurz tešili, preto sa nám zdalo neférové, aby sme ho teraz zrušili. Do 

štrajku sme sa však zapojili aj tak. Ôsmi pedagógovia sme sa odhlásili z poisťovne a nedostaneme za uvedený deň ani 

plat, ale napriek tomu sme ho strávili s viac ako 80 našimi ţiakmi na svahu," vysvetlila riaditeľka, podľa ktorej nešlo o nič  

ojedinelé. "My učitelia uţ dlhodobo sponzorujeme tento štát," dodala. 

 

Od dnešného dňa do piatka 29. januára však štrajk prerušili. "Chceme byť totiţ solidárni s kolegami, ktorí by aj tak museli 

byť na spomínanom lyţiarskom kurze. Aktuálny vývoj však budeme sledovať a v utorok 2. februára, po polročných 

prázdninách, sme v závislosti od situácie pripravení v proteste pokračovať," zdôraznila Pašiaková s tým, ţe o spôsobe 

zapojenia sa do štrajku dlho diskutovali a výsledná forma je výsledkom spoločnej dohody všetkých slovenských 

pedagógov na EGT. "Máme tieţ piatich amerických kolegov, ale tých sme do štrajku nechceli zapájať. Morálne nás však 

podporujú," doplnila. 

 

Riaditeľ ZŠ Jána Palárika v Majcichove: Podmienky štrajku sú nesplniteľné 

 

ŢIAR NAD HRONOM: V Jednotke sa ani dnes neučilo 

 

V Základnej škole na ulici Dr. Janského č.2 v Ţiari nad Hronom sa kvôli štrajku učiteľov neučilo ani počas dnešného dňa. 

Škola sa podľa slov jej riaditeľa Mareka Baláţa postarala o program pre deti z prvého stupňa, ţiaci vyšších ročníkov však 

dnes ostali doma. Rovnako to bude na škole vyzerať aj v stredu 27.januára. 

 

"V pondelok a dnes bolo do štrajku zapojených 17 učiteľov, zajtra by ich malo byť 13. V pondelok bola škola zatvorená 

úplne, dnes a zajtra sa postaráme o ţiakov prvého stupňa," podotkol Baláţ s tým, ţe škola má celkom 41 pedagogických 

zamestnancov. V škole, ktorá je známa aj ako "Jednotka", v týchto dňoch nefunguje ani školský klub detí. Deti, ktoré dnes 

v škole boli od 7.00 do 13.00 h sa však neučili, prítomní zamestnanci sa postarali o náhradný program. 

 

Rovnako to bude podľa riaditeľa aj v stredu. Aj keď počet štrajkujúcich učiteľov uţ bude menší, naďalej nebude kvôli 

chýbajúcim učiteľom, ktorí majú naplánované lekárske vyšetrenia a podobne, prebiehať normálne vyučovanie. "Ešte stále 

však nebude beţať vyučovací proces, pôjde o náhradný program pre deti, aby sme čo najmenej starostí spôsobili 

rodičom, ktorí by nemali kde deti dať," dodal v tejto súvislosti Baláţ. 

 

Štrajkujúci učitelia budú diskutovať pri spoločnom obede 

 

Podstata dobrého vzdelávania a úloha, ktorú pri tom môţu zohrať školy. To je téma diskusie, ktorú chcú so štrajkujúcimi 

učiteľmi rozvinúť na spoločnom obede pedagógovia i študenti Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. 

 

Stretnutie je naplánované v priestoroch bilingválneho gymnázia v stredu (27.1.) o 12.00 h. Aj toto bratislavské gymnázium 

sa zapojilo do štrajku, ktorý vyhlásila Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU). Svoj aktívny postoj k štrajku vysvetľujú 

nesúhlasom s nerovnakým postavením slovenských škôl. Priznávajú pritom, ţe ich škola aj vďaka podpore rodičov 
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študentov môţe pracovať s vyšším rozpočtom neţ väčšina škôl na Slovensku. "Myslíme si však, ţe v priestore našej 

krajiny musia existovať pracovné, finančné a materiálne podmienky na školách tak, aby to, čo zaţívajú naši študenti, 

mohol zaţiť kaţdý," uvádzajú vo vyhlásení štrajkujúci učitelia z Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa. "A keďţe podľa 

nášho názoru zodpovední tieto podmienky nevytvárajú, podporujeme v plnom rozsahu poţiadavky štrajku formulované 

ISU," dodávajú. 

 

Detva je pravdepodobne jediným okresným mestom, kde sa neučí vo všetkých ZŠ 

 

Detva je pravdepodobne jediné okresné mesto na Slovensku, kde vstúpili do štrajku učiteľov všetky základné školy. 

Dnes, druhý deň protestu, sa rovnako ako v pondelok nevyučuje v štyroch základných školách. 

 

"Do štrajku sa zapojilo 13 z 21 pedagógov našej školy. Do školského klubu nám rodičia včera priniesli šesť detí, dnes je 

toto číslo veľmi podobné," povedal TASR riaditeľ najmenšej detvianskej ZŠ A. Vagača Vladimír Marko. 

 

Do školy, ktorá len nedávno prešla kompletnou rekonštrukciou, chodí aktuálne 173 ţiakov. Mnohé prichádzajú nielen z 

mesta Detva, ale aj z okolitých dedín. "Doteraz sme nemali ţiadne negatívne reakcie rodičov. Viac-menej nás v štrajku 

podporili," uviedol ďalej. Riaditeľovi školy, ktorý štrajk podporuje, chýbajú okrem dostatku peňazí v školách najviac 

systematické riešenia. Nepozdáva sa mu napríklad to, ţe stredné školy doslova bojujú o deviatakov, čo prispieva k nízkej 

kvalite stredoškolákov. 

 

Či sa v stredu zmení situácia, Marko dnes na poludnie nevedel odhadnúť. "Mám svojho koordinátora, ktorý mi kaţdý deň 

hlási rozhodnutia učiteľov," pripomenul. 

 

Ani na najväčšej detvianskej ZŠ na Ulici Obrancov mieru sa dnes nevyučuje. V niekoľkých triedach, ktoré sú zázemím 

školského klubu, je len 39 detí z celkového počtu 402. "Včera bolo v štrajku 24 z celkom 33 učiteľov, ale dnes jedna z 

učiteliek do práce nastúpila," povedal TASR riaditeľ Ján Gablas. 

 

Na snímke výmena svietidiel v zborovni počas štrajku na ZŠ na Ulici Obrancov mieru v Detve v utorok 26. januára 2016. 

Vpravo riaditeľ Ján Gablas. Foto: TASR - Jozef Poliak 

 

Tí učitelia, ktorí neštrajkujú, sú v školskom klube a majú náhradný program s deťmi. "Dnes boli napríklad na zimnom 

štadióne," podotkol riaditeľ. Z poţiadaviek štrajkujúcich učiteľov vypichol systém financovania, ktorý podľa jeho názoru 

školám len sťaţuje fungovanie. 

 

Ani v ďalšej detvianskej škole na Ulici Kukučínovej v starej Detve sa dnes neučilo. V štrajku je 18 z 29 pedagógov. "Od 

zajtra sa uţ bude vyučovať, ale v obmedzenom reţime. To znamená, ţe ţiaci budú mať len dopoludnia štyri vyučovacie 

hodiny," povedala TASR riaditeľka školy Miroslava Chalupská. 
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Podľa jej slov do školy chodí 331 detí, veľa z nich je z okolitých lazov, kde môţu byť v domoch aj bez priameho dozoru 

dospelých, alebo sú so starými rodičmi. "Máme tu však viac učiteliek - samoţiviteliek, pre ktoré je dlhodobý štrajk 

nemoţný," dodala. 

 

Pevne rozhodnutí pokračovať v štrajku boli dnes v ZŠ J. J. Thurzu, ktorú v beţné dni navštevuje 342 ţiakov. Riaditeľ 

Bohuslav Ilavský uviedol, ţe štrajkuje 31 z 33 pedagógov. "Našu situáciu veľmi dobre chápu aj rodičia, ktorí nás nie len 

osobne, ale aj telefonicky podporujú," uviedol pre TASR. 

 

Aj keď otvorili školský klub, kde si môţu po tieto dni rodičia doniesť svoje deti, zatiaľ nebol potrebný. "Včera prišla len 

jedna matka s dieťaťom, ale keď videla, ţe okrem neho tam nie je nikto, zobrala si ho domov," priblíţil situáciu. "Na zajtra 

sa uţ do klubu nahlásili dve deti," dodal. 

 

Riaditeľ veľmi dobre chápe situáciu viacerých učiteliek, ktoré si nemôţu dovoliť prísť pre štrajk o značnú časť príjmu. Sám 

sa preto rozhodol, ţe svoju dennú mzdu venuje počas štrajku kolegom - učiteľom. 

 

Cirkev neodporúča katolíckym školám zapojiť sa do štrajku 

 

Subkomisia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre katolícke školy neodporúča katolíckym školám, aby sa zúčastnili 

na prebiehajúcom štrajku učiteľov. Uviedol to dnes hovorca KBS Martin Kramara, ktorý tlmočil stanovisko subkomisie, 

ktorej zasadnutie sa dnes konalo v Banskej Bystrici. 

 

"Členovia subkomisie spolu s jej predsedom, košickým arcibiskupom metropolitom Mons. Bernardom Boberom, sa na 

rokovaní zhodli, ţe aj keď rešpektujú právo na štrajk a poţiadavky štrajkujúcich učiteľov pokladajú za relevantné, za 

daných okolností sa prikláňajú k postoju, ktorý bol prezentovaný v nedávnom vyhlásení Zdruţenia katolíckych škôl 

Slovenska (ZKŠS)," uviedol Kramara. ZKŠS ešte pred začiatkom samotného štrajku odporučilo katolíckym školám sa na 

ňom nezúčastniť. 

 

ZKŠS uviedlo dva dôvody. Prvým je, ţe štrajk je podľa nich aktom sociálneho násilia, ktorého dôsledky zasahujú v 

prípade učiteľov nevinné a zraniteľné skupiny obyvateľstva. Druhý dôvodom je termín štrajku. Šesť týţdňov pred voľbami 

sa podľa nich nedajú na ţiadnej vláde vymôcť potrebné systémové zmeny. 

 

Časť učiteľov vstúpila v pondelok 25. januára do ostrého, časovo neobmedzeného štrajku. Dôvodom vyhlásenia štrajku je 

podľa Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) dlhodobé ignorovanie poţiadaviek učiteľskej obce, odborových a profesijných 

organizácií v školstve na zabezpečenie primeraného financovania školstva. 

 

ZŠ Spojová v Banskej Bystrici otvorila, 26 učiteľov učilo aj za štrajkujúcich kolegov 
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Základná škola (ZŠ) Spojová v Banskej Bystrici so 765 ţiakmi a 35 triedami patrila ešte v pondelok (25.1.) do pätice 

mestských škôl, ktoré pre učiteľský štrajk zostali zatvorené. Dnes však deti uţ zasadli do lavíc a učili sa. Vyučovanie však 

bolo skrátené, prvý stupeň sa učil štyri hodiny a druhý päť. Fungoval aj školský klub, ktorý bol otvorený kratšie. 

 

"Naša škola otvorila brány, pretoţe máme 26 pedagógov, ktorí nastúpili do práce, čo oceňujeme, ale váţime si aj 

kolegov, ktorí pokračujú v štrajku," uviedla riaditeľka školy Šárka Kováčová. Do práce neprišlo 37 učiteľov. 

 

Hoci si ţiaci mysleli, ţe sa dnes nebudú riadne učiť, opak bol pravdou. Podľa Kováčovej núdzový reţim školy znamená 

iba skrátenie vyučovania. 

 

"Fungujeme v obmedzenej prevádzke, keďţe 26 učiteľov vykrýva prácu za chýbajúcich kolegov. Z tohto dôvodu sme 

niektoré ročníky rozdelili a skrátili vyučovací proces. Školský klub je otvorený iba do 15.00 h, aby sme dodrţali Zákonník 

práce," vysvetlila Kováčová s tým, ţe učitelia sú v škole od samého rána. 

 

Ako bude prebiehať vyučovanie v najbliţších dňoch, riaditeľka ZŠ Spojová ešte nevedela. "Niektorí kolegovia avizovali, 

ţe po troch dňoch nastúpia do práce, iní, ţe pokračujú v neobmedzenom štrajku. Uvidíme, ako sa nahlásia 

zamestnávateľovi," dodala. 

 

Podľa nej reakcie rodičov na štrajk sú rozdielne, podobne ako je to u pedagógov. Niektorí učiteľom fandia, iní štrajk 

hodnotia negatívne. 

 

Zo škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, tak dnes zostali zatvorené uţ iba štyri ZŠ, ktoré v štrajku podporujú 

aj dve súkromné školy. 

 

V Banskej Bystrici chystajú v piatok protest 

 

Štrajkujúci učitelia zo škôl v Banskej Bystrici chystajú v najbliţšie dni viaceré akcie, ktoré vyvrcholia v piatok (29.1.) o 

14.00 h protestným zhromaţdením učiteľov na banskobystrickom Námestí SNP. 

 

Ako dnes TASR informoval štrajkový výbor z Gymnázia J. G. Tajovského, uţ v stredu (27.1.) od 13.00 do 16.00 h sa v 

Záhrade – Centre nezávislej kultúry uskutoční neformálna diskusia s rodičmi a verejnosťou o stave školstva. 

 

Vo štvrtok (28.1.) štrajkujúci učitelia plánujú výstup na kopec Urpín. Stretnú sa okolo 11.30 h pred budovou Gymnázia J. 

G. Tajovského a krátko pred 12.00 h by mal pochod prechádzať cez Námestie SNP a potom cez Kalváriu aţ na Urpín. 

 

Akcie spolu s Iniciatívou banskobystrických učiteľov organizujú štrajkujúci pedagógovia spomínaného gymnázia. 

 

R. SOBOTA: ZŠ Mihálya Tompu sa do štrajku nezapojila 
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Základná škola (ZŠ) Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským v Rimavskej Sobote sa do prebiehajúceho 

štrajku učiteľov nezapojila. Ako pre TASR uviedol riaditeľ Štefan Orosz, pedagogický zbor napriek tomu so štrajkom 

súhlasí a jeho poţiadavky plne podporuje. 

 

Dodal, ţe štrajk s učiteľmi preberali na porade a všetkých ubezpečil, ţe tí, ktorí so štrajkom a poţiadavkami súhlasia, sa 

doň môţu individuálne zapojiť. "Potrebujem len, aby mi to v zmysle zákona oznámili tri dni dopredu," povedal s tým, ţe 

doteraz mu ţiadny pedagóg svoju účasť na štrajku neoznámil. "Keďţe je však vyhlásený na dobu neurčitú, pokojne sa 

môţu zapojiť, ja s tým nemám ţiadny problém," konštatoval. 

 

V prípade, ak by sa niektorí učitelia v nasledujúcom období do štrajku predsa len zapojili, cieľom riaditeľa ako štatutára 

bude podľa vlastného vyjadrenia za kaţdých okolností zabezpečiť fungovanie školy. "Keď mi rodič do školy dovedie 

dieťa, ja musím zo zákona zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces, samozrejme, podľa toho, čo mám k dispozícii," 

vysvetlil s tým, ţe by bol moţno upravený rozvrh, vymenení vyučujúci a moţno by nešlo o klasické vyučovanie v pravom 

slova zmysle. 

 

Riaditeľovi osobne na štrajku chýba hlavne vynechanie nepedagogických zamestnancov. "Nehovorím, ţe učitelia 

zarábajú dobre, ale na druhej strane nepedagogickí zamestnanci v školstve zarábajú ešte menej," zdôraznil Orosz, ktorý 

sa čuduje, ţe školy vo väčších mestách s niţšou nezamestnanosťou ešte vôbec nájdu ľudí ochotných za takýchto 

podmienok pracovať. "Nejde len o pozície ako upratovačka, kuchárka či školník. Týka sa to aj zamestnancov s vysokou 

školou, napríklad školskej ekonómky," uzavrel. 

 

ŢILINA: Úplne zatvorené zostali tri ZŠ 

 

Tri základné školy (ZŠ) sú dnes v Ţiline zatvorené v súvislosti so štrajkom učiteľov - Cirkevná základná škola (CZŠ) s 

materskou školou (MŠ) Dobrého pastiera, CZŠ Romualda Zaymusa a ZŠ s MŠ Ţilina – Závodie. V ZŠ Limbová vyučujú 

iba ţiakov prvého a druhého ročníka. 

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Ţilina – Závodie Ján Majsniar na internetovej stránke školy informoval, ţe pre rodičov, ktorí dnes 

nemajú zabezpečenú opateru pre deti, budú v prevádzke materská škola a školský klub aj so stravovaním. Ostatné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina fungujú podľa hovorcu mesta Pavla Čorbu v beţnom reţime. "Ak je treba, k 

dispozícii je Centrum voľného času (CVČ) na Kuzmányho ulici, ktoré zabezpečilo alternatívny program počas školského 

vyučovania," doplnil Čorba. 

 

V Martine sa podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej z deviatich škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta do štrajku 

momentálne zapojilo päť škôl a štrajkuje aj jedna základná umelecká škola (ZUŠ). "V ZŠ Ul. J. Kronera aj počas štrajku 

poskytujú deťom stravu v školskej jedálni a v ZŠ Ul. A. Stodolu a ZŠ A. Dubčeka sú v prevádzke školské jedálne a je 

zabezpečený výchovný program pre ţiakov aţ po piaty ročník," dodala Kalmanová. 
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Zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja (ŢSK) pokračuje v štrajku šesť škôl - 

Gymnázium, Hlinská 29 v Ţiline (osem učiteľov), Gymnázium Michala Miloslava Hodţu v Liptovskom Mikuláši (12 

učiteľov), Stredná zdravotnícka škola v Liptovskom Mikuláši (13 učiteľov), Spojená škola, Scota Viatora 8 v Ruţomberku 

(21 učiteľov), Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši (desať učiteľov), Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 v 

Námestove (jeden učiteľ) a Spojená škola v Niţnej (traja učitelia). "V školách je vyučovanie pre ţiakov zabezpečené v 

normálnom reţime, vyučovanie v špecifickom reţime je len v prípade Gymnázia M. M. Hodţu v Liptovskom Mikuláši," 

informovala TASR hovorkyňa ŢSK Lenka Záteková. 

 

Prečítajte si aj: Minister Draxler sa poďakoval učiteľom, ktorí ostali s deťmi 

 

Podľa údajov ministerstva školstva vzdelávanie ţiakom i deťom poskytuje v ŢSK dovedna 884 škôl, pričom v pondelok 

(25. 1.) ku 14. hodine bolo do štrajku zapojených 20 z nich, čo je 2,26 percenta. 

 

Časť učiteľov na Slovensku vstúpila v pondelok do ostrého, časovo neobmedzeného štrajku. Niektoré školy zostali 

zatvorené, inde vyučovanie prebieha v obmedzenom reţime. Dôvodom vyhlásenia štrajku je podľa Iniciatívy slovenských 

učiteľov (ISU) dlhodobé ignorovanie poţiadaviek učiteľskej obce, odborových a profesijných organizácií v školstve na 

zabezpečenie primeraného financovania školstva. 

 

Zatvorené zostali aj tri školy v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

Pre štrajk učiteľov zostali dnes zatvorené ešte tri z celkového počtu 40 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). TASR informovala Veronika Rezáková z oddelenia komunikácie a 

medzinárodných vzťahov Úradu TSK. 

 

"Kým v prvý deň štrajku pedagógov vyučovanie neprebiehalo v štyroch stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TSK, dnes sa ich počet o jednu školu zníţil. Dnes ostávajú zatvorené uţ len brány troch škôl - Gymnázia v Dubnici nad 

Váhom, Gymnázia v Púchove a Obchodnej akadémie Milana Hodţu v Trenčíne. Na Strednej umeleckej škole v Trenčíne, 

na ktorej sa v pondelok nevyučovalo, dnes prebieha výchovno-vzdelávací proces v obmedzenom reţime," priblíţila 

Rezáková. 

 

Ako dodala, v obmedzenom reţime vyučovací proces okrem SUŠ v Trenčíne ďalej prebieha na šiestich školách – v 

Gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou, Gymnáziu na Myjave, Gymnáziu v Povaţskej Bystrici, Gymnáziu V. B. 

Nedoţerského v Prievidzi, Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne a v Obchodnej akadémii v Prievidzi. 

 

"Hoci do štrajku dnes pribudli pedagógovia aj z Gymnázia v Novom Meste nad Váhom, výučba na tejto škole, podobne 

ako na ďalších piatich (SPŠ Myjava, SOŠ Stará Turá, Obchodná akadémia v Povaţskej Bystrici, Spojená škola v 

Partizánskom a Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne) prebieha bez obmedzenia. Zo 40 stredných škôl v 
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zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa tak do štrajku v druhý deň zapojilo 16 škôl, pričom počet pedagógov zapojených do 

štrajku sa oproti včerajšiemu dňu zníţil o 5,6 %," uzavrela Rezáková. 

 

Išli do knihkupectva 

 

Časť štrajkujúcich pedagógov z trojice prievidzských škôl - Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedoţerského, Piaristickej 

spojenej školy Františka Hanáka a Obchodnej akadémie, strávili dnešné dopoludnie listovaním kníh v kníhkupectve. 

Chceli tým upozorniť na to, ţe učitelia nemajú financie na to, aby si kúpili knihy, ktoré by chceli. Akciu zorganizovali na 

odporúčanie Iniciatívy slovenských učiteľov. 

 

"Sme radi, ţe Iniciatíva slovenských učiteľov vyšla s touto aktivitou a ţe sa jej môţeme zúčastniť. Poţiadavky, ktoré majú 

formulované sú jasné, sú zreteľné, súhlasíme s nimi a v podstate by moţno z našej strany bolo aj chybou nevyuţiť túto 

príleţitosť," zdôvodnil účasť pedagógov Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedoţerského v štrajku jeho koordinátor na tejto 

škole a učiteľ Bohdan Cagáň. 

 

Spresnil, ţe poţiadavky pedagógov sú tri, pričom prvá z nich je viazaná na výšku platu, ktorá má dorovnať určitú hladinu 

formulovanú vládou. "Druhá poţiadavka bola viazaná na zvýšenie dotácií do školstva a tretia bola viazaná na 

vysokoškolské vzdelávanie pedagógov," doplnil. 

 

Priemerný plat pedagógov v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) podľa jeho predsedu Jaroslava Bašku (Smer-SD) 

dosahuje 1050 eur. Podľa Cagáňa, kaţdé priemerné číslo je abstraktným, pričom v tých sumách sú zarátané aj platy 

riaditeľov. Tieţ dodal, ţe väčšina učiteľov je uţ vyššieho veku, čiţe majú vyššie platy. "Je však mnoţstvo učiteľov, ktorí 

tento plat nedosahujú," poznamenal. 

 

K štrajkujúcim pedagógom sa pripojila aj časť zamestnancov piaristickej školy. "Uţ 22 rokov po revolúcii stále cítime, ţe 

so školstvom sa nič nedeje. V pondelok (25. 1.) sme boli na mítingu v Bratislave a tam sme si aţ uvedomili, ţe za 22 

rokov tu bolo 16 ministrov školstva. Kaţdý minister prinesie čosi nové a my to pociťujeme ako prispôsobovanie sa, ďalšie 

papierovačky, ďalšie problémy, ktoré máme a nemôţeme spokojne učiť," objasnila dôvody zapojenia sa do štrajku 

vedúca vychovávateľka na tejto škole Alţbeta Chovancová. 

 

Trojica prievidzských škôl funguje počas štrajku v obmedzenom reţime. "Ja rešpektujem legitímne právo učiteľov na 

prejav svojej vôle a teda na štrajk. A keď mi oznámili, ţe štrajkovať budú, tak nemám ţiadnu inú moţnosť, ako to 

akceptovať," povedala riaditeľka Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedoţerského a poslankyňa za TSK Eleonóra 

Porubcová. 

 

Priblíţila, ţe v škole zostala o dosť menej ako polovica učiteľov, v pondelok 25. januára ich bolo 25. "A keďţe máme 34 

tried, je nemysliteľné, aby sme učili vo všetkých triedach. Pôvodne sme to chceli robiť tak, ţe vlastne spravíme aj taký 

akoby nejaký dozor, ale potom sme si povedali, ţe je to hlúposť, ţe radšej zabezpečíme trom ročníkom plus 
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osemročnému gymnáziu vyučovanie, ktoré má zmysel. A vţdy jeden ročník nechať doma. Takto tie deti prestriedame," 

ozrejmila. Škola sa chce podľa Porubcovej slov prioritne venovať štvrtákom, ktorých treba pripraviť na maturity a bude sa 

snaţiť zamestnať prvé ročníky osemročného gymnázia a prvákov, ktorí ešte plnia povinnú školskú dochádzku. 

 

"Musím uznať, ţe Trenčiansky samosprávny kraj sa v tomto volebnom období naozaj školstvu venuje, ale celkovo máme 

stále pocit, ţe učiteľ je niekto, kto v tejto spoločnosti len preţíva, nie je to dôstojný status pre ľudí, ktorí sa chcú 

vzdelávať, chcú cestovať. Myslím si, ţe úhrnne by sa malo školstvu a učiteľom venovať oveľa viac priestoru, aj záujmu i 

všetkého ostatného," dodala v súvislosti s postavením školstva v štáte Porubcová. 

 

Ako avizoval Cagáň, minimálne polovica pedagógov z prievidzského gymnázia je pripravená zotrvať v štrajku aţ do jeho 

úplného odvolania. Prievidzskí pedagógovia plánujú aj ďalšie akcie podobného charakteru. 

 

Naopak, do štrajku sa v okrese Prievidza, mimo iných, nezapojila Základná škola s Materskou školou v Bojniciach, ako 

pre TASR svoje rozhodnutie zdôvodnili pedagógovia, súhlasia so stanoviskom odborového zväzu, ţe načasovanie štrajku 

je nevhodné, avšak poţiadavky štrajkujúcich sú oprávnené. 

 

Do štrajku sa v TSK podľa údajov na webovej stránke Iniciatívy slovenských učiteľov zapojili pedagógovia z okolo 60 

škôl, pričom vzdelávanie deťom v kraji poskytuje na základe údajov z ministerstva školstva celkovo 834 škôl. K 25. 

januáru ich zostalo kvôli štrajku zatvorených sedem, čo je 0,84 % z celkového počtu. 

 

TRENČÍN: ZŠ Veľkomoravská zabezpečí počas štrajku náhradný program 

 

Učitelia Základnej školy Veľkomoravská, ktorá je najstaršou základnou školou v Trenčíne, vstúpia do ostrého štrajku v 

stredu (27. 1.). Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zostane zatvorená aj vo štvrtok (28. 1.). 

 

Ako informoval riaditeľ školy Miroslav Šumichrast, škola počas oboch dní zabezpečí v nevyhnutných prípadoch náhradný 

program pre obmedzený počet najmladších ţiakov od 8.00 do 14.00 hodiny v školskom klube. "Ţiadame rodičov, ktorí 

nevedia zabezpečiť starostlivosť o svoje deti, aby to nahlásili najneskôr do 7.45 hodiny príslušného dňa na mailovú 

adresu gajdosovan@gmail.com," doplnil riaditeľ. 

 

Ako dodal, v prevádzke bude počas oboch dní školská jedáleň od 11.30 do 14.00 hodiny. V piatok (29. 1.) sa v ZŠ 

Veľkomoravská bude vyučovať podľa beţného rozvrhu, výpisy známok dostanú ţiaci na poslednej vyučovacej hodine. "V 

prípade, ţe v priebehu štrajku dôjde k zmenám, ktoré ovplyvnia chod školy, riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť rodičom 

formou vývesky na škole, na webovej stránke školy zsvelkomoravska.edupage.org. Odporúčame preto rodičom počas 

štrajku sledovať uvedené informačné zdroje," doplnil Šumichrast. 

 

Podľa trenčianskej hovorkyne Eriky Ságovej je z deviatich škôl v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zatvorená 

ZŠ Bezručova, od stredy by mala byť zatvorená aj ZŠ Hodţova a spomínaná ZŠ Veľkomoravská. Na neurčitý čas budú 
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od stredy vyučovať v obmedzenom reţime aj v ZŠ Na dolinách. Dnes a v stredu je zatvorená tieţ Materská škola 

Povaţská. 

 

V Košickom samosprávnom kraji je zatvorená Stredná zdravotnícka v Michalovciach 

 

Zo 63 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) dnes pre štrajk učiteľov ostala 

zatvorená jedna škola. Ide o Strednú zdravotnícku školu v Michalovciach, v ktorej sa do štrajku zapojilo 46 učiteľov. Na 

ostatných školách sa vyučuje, informovala TASR hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková. 

 

Spolu sa na školách KSK dnes do štrajku zapojilo 211 učiteľov z desiatich škôl. "V školách, kde sa niektorí pedagógovia 

zapojili do štrajku, sú hodiny suplované, prípadne je vyučovanie skrátené. Prioritne je zabezpečené vyučovanie v 

maturitných triedach," konštatovala Bobriková. 

 

Do štrajku sa zo škôl KSK v Košiciach zapojili učitelia na gymnáziách Šrobárova (24 štrajkujúcich učiteľov), Poštová (1) a 

Alejová (15), Strednej zdravotníckej škole Moyzesova (22), Škole úţitkového výtvarníctva (20) a Strednej odbornej škole 

(SOŠ) v Šaci (1). V Spišskej Novej Vsi ide o gymnáziá Javorová (25) a Školská (27), v Michalovciach je to okrem SZŠ aj 

Gymnázium P. Horova (30). 

 

Na 63 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je KSK, pôsobí celkovo 2526 pedagógov. 

 

Štrajk učiteľov Základnej školy Pavla Horova v Michalovciach sa po ich vzájomnej dohode predĺţi aţ do piatka 29. 

januára. Ţiakom v tejto súvislosti zrušili vyučovanie, zostávajú doma. Polročné vysvedčenia im budú v prípade záujmu 

vydané na konci tohto týţdňa. 

 

Na stredných školách v Nitrianskom kraji sa dnes vyučovalo 

 

Počas druhého dňa štrajku učiteľov sa vyučovalo na všetkých 67 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Pre TASR to potvrdila hovorkyňa predsedu NSK Oľga Prekopová, ktorá 

zároveň uviedla, ţe na niektorých školách sa vyučuje iba v obmedzenom rozsahu. "Je to v Gymnáziu Topoľčany a v 

Pedagogickej a sociálnej akadémii v Leviciach. Tu prebieha vyučovanie s upraveným rozvrhom pre všetky triedy. V 

obmedzenom reţime učia aj v Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach," uviedla Prekopová. 

 

Ako pripomenula, v pondelok 25. januára sa k štrajku pridalo 187 učiteľov zo 14 stredných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti NSK. "Dnes sa na štrajku zúčastnilo 82 učiteľov zo 16 stredných škôl kraja. K protestujúcim pedagógom zo 14 

stredných škôl sa dnes pridali učitelia z ďalších dvoch škôl. Ide o Strednú odbornú školu potravinársku a Spojenú školu 

Slančíkovej 2 v Nitre. Obe školy majú v štrajku jedného učiteľa," doplnila Prekopová. 

 

Štrajkujúci nitrianski učitelia spoločne darujú krv 
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Štrajk učiteľov vyuţijú nitrianski učitelia na darovanie krvi v Národnej transfúznej stanici v Nitre. Učiteľská kvapka krvi sa 

uskutoční v piatok 29. januára o siedmej hodine. "Vzhľadom na to, ţe nám vláda SR neumoţňuje ani v tento deň 

podmienky, ktoré by priniesli väčšiu kvalitu do vzdelávania našich detí a neurobila potrebné kroky k zmene súčasnej 

situácie v školstve, urobíme aspoň my, učitelia, uţitočný skutok pre našu spoločnosť a darujeme krv," informoval za 

Iniciatívu nitrianskych učiteľov Štefan Šimonov. 

 

V stredu 27. januára sa v Trafačke uskutoční diskusné stretnutie učiteľov, rodičov a verejnosti. Témou diskusie bude 

objasnenie dôvodov štrajku a hľadanie riešení, ako zabezpečiť rovnaké podmienky pre ţiakov v prístupe ku kvalitnému 

vzdelaniu. Diskusia učiteľov a verejnosti bude pokračovať aj o deň neskôr, vo štvrtok 28. januára v Martinuse v Centro 

Nitra. "Budeme diskutovať o slabých stránkach kontinuálneho vzdelávania a podelíme sa o naše skúsenosti," 

skonštatoval Štefanov. 

 

O aktuálnych problémoch a dôvodoch štrajku budú hovoriť aj účastníci stretnutia materských škôl, ktoré sa uskutoční vo 

štvrtok v priestoroch Materskej školy vo Veľkom Záluţí. 

 

Rodičia ţiakov v Zlatých Moravciach zatiaľ štrajk nepocítili 

 

Štrajk učiteľov v Zlatých Moravciach zatiaľ rodičia školákov nepocítili, koncom tohto týţdňa sa však situácia zmení. Na 

území mesta sa nachádzajú štyri základné školy, zriaďovateľom troch z nich je mesto Zlaté Moravce, zriaďovateľom 

jednej školy je Biskupský úrad v Nitre. 

 

Od pondelka 25. januára sa do štrajku zapojila len Základná škola na Mojmírovej ulici, škola však funguje bez 

akýchkoľvek obmedzení. Podľa slov jej riaditeľky Viery Strieškovej sa do štrajku zapojila len jedna pedagogička, učiteľka 

estetickej a výtvarnej výchovy. "Škola funguje v normálnom reţime bez obmedzení, štrajk jednej učiteľky nám prevádzku 

nemôţe narušiť," skonštatovala riaditeľka. 

 

Vo štvrtok 28. januára a v piatok 29. januára sa k štrajkujúcim pridajú aj učitelia zo Základnej školy Pribinova v Zlatých 

Moravciach. "Počas týchto dvoch dní sa v našej škole nebude vyučovať. V škole bude obmedzená prevádzka pre ţiakov, 

ktorí v tomto čase nemôţu zostať doma," informovala riaditeľka školy Lenka Herdová. 

 

Do štrajku zapojené školy vo Vrakuni i Rači fungujú obmedzene 

 

Pusté chodby, prázdne triedy, nepopísané tabule a nezvyčajné ticho, ktoré sem-tam preruší zvonenie na prestávku či 

vyučovanie. Aj takto to dnes vyzeralo na viacerých školách v Bratislave, ktorých učitelia sa zapojili do štrajku a školy 

zostali buď zatvorené, alebo fungujú len v obmedzenom reţime. "Vývoj tejto situácie neviem predpovedať. Stále 

fungujeme vo veľmi obmedzenom reţime," povedala pre TASR riaditeľka Základnej školy Ţelezničná vo Vrakuni Andrea 

Macháčová. 
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Z tejto školy sa do štrajku zapojilo 21 pedagógov z celkového počtu 42. Ostatní sú v práci a venujú sa deťom, ktoré prišli 

do školy. "Zostalo ich 20, máme niektorých aj na lyţiarskom výcviku s 1. stupňom. Ten počet pedagógov je obmedzený, 

ale tí, ktorí sú v práci, sa plne venujú deťom," podotkla Macháčová. Dnes do školy prišlo 12 ţiakov z prvého stupňa a 

jeden piatak. Majú zabezpečený náhradný výchovný program. "Nie je to vzdelávanie v tom pravom slova zmysle," 

povedala Macháčová. 

 

Ani v pondelok (25. 1.) nebola škola úplne prázdna, bolo tu päť ţiakov z 1. stupňa. Školu navštevuje celkovo 537 detí. 

"Keďţe pedagógov sme mali k dispozícií, dali sme tú moţnosť rodičom, ktorí naozaj nemali kam deti dať, aby ich priviedli 

do školy a my sa o nich postaráme," priblíţila Macháčová. 

 

Podľa riaditeľky nie je moţné predpovedať, aký bude vývoj situácie na škole v súvislosti so štrajkom. Dve štrajkujúce 

učiteľky uţ ohlásili, ţe pravdepodobne v stredu nastúpia do práce. "Ďalší vývoj situácie neviem povedať. Rodičom však 

ďakujeme za pochopenie," povedala. Rodičom školákov odporúča, aby sledovali aktuálne informácie o vyučovaní v 

nasledujúcich dňoch na bráne školy alebo jej webovej stránke. 

 

Aj Základná škola Rajčianska vo Vrakuni fungovala dnes v obmedzenom reţime a zrejme sa to nezmení ani v ďalších 

dňoch. Podobná situácia je aj na Základnej škole Tbiliská v Rači, kde je od dnes v obmedzenej prevádzke iba školský 

klub detí. Inak to je v račianskej Materskej škole Plickova, kde uţ dnes škôlka fungovala v riadnom reţime. Rovnaký 

scenár bol dnes aj v Materskej škole Linzbothova v Podunajských Biskupiciach, kde v pondelok fungovali triedy v 

úspornom reţime a prevádzka škôlky bola len v dopoludňajších hodinách. 

 

Do štrajku sa podľa aktuálnych informácií zapojilo deväť učiteľov z cirkevnej Základnej školy Jána Paula II vo Vajnoroch. 

Škola funguje v obmedzenom reţime, netýka sa to však tunajšej škôlky, ktorá podľa vedenia ZŠ funguje plnohodnotne. Aj 

niektorí učitelia zo Základnej školy Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch sa do štrajku zapojili, škola však funguje bez 

obmedzení. "Keď bude treba, so školami sa dohodneme a o deti bude postarané," povedal pre TASR starosta Vajnôr Ján 

Mrva. 

 

V Ruţinove ostávajú zatvorené dve školy, MsČ ponúka program pre deti 

 

Bratislavský Ruţinov spolu so svojimi kultúrnymi organizáciami pripravil bezplatné voľnočasové aktivity pre deti zo 

základných škôl, ktoré ostávajú aj v stredu (27.1.) v súvislosti so štrajkom učiteľov zatvorené. Podľa informácií hovorkyne 

Ruţinova Marianny Šebovej to platí pre ZŠ Drieňová a tieţ ZŠ Ostredková, kde sa vyučujú len ţiaci troch bilingválnych 

tried. 

 

"Pre ţiakov I. stupňa oboch škôl sme v stredu predpoludním pripravili divadelné predstavenie a diskotéku v Dome kultúry 

Ruţinov," informovala Šebová. "Vo štvrtok (28.1.) môţu deti navštíviť premietanie detských filmov v Spoločenskom dome 
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(SD) Nivy, program zábavného čítania na pracoviskách Ruţinovskej kniţnice a tvorivé dielne v SD Prievoz," dodala 

ruţinovská hovorkyňa. 

 

Počas prvého dňa štrajku, ktorý vyhlásila Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU), ostalo zatvorených päť z deviatich 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ruţinov, v troch postupne pristúpili k obnoveniu 

vyučovania. 

 

Výchovno-vzdelávací proces prebieha aj vo všetkých materských školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. 

 

Na Mudroňovej v Bratislave sa učí len jedna trieda prvákov 

 

Beţne do nej denne zavíta vyše 450 detí, dnes ich tam nesedelo ani 20. Aj tak to vyzerá, keď štrajkujú učitelia z 

bratislavskej Základnej školy na Mudroňovej ulici. Začínajúci plat učiteľa sa tam totiţ vyšplhá len na 550 eur v hrubom a 

vychovávateľ nedostane ani to. 

 

V takmer prázdnej škole sa od pondelka (25.1.) učí iba jedna trieda prvákov, ktorí môţu ostať v obmedzenom reţime 

poobede i v druţine. Učiteľka a vychovávateľka sú totiţ jediné dve pedagogické zamestnankyne, ktoré v škole ostali. A 

riaditeľ. "Z 39 pedagogických zamestnancov je v štrajku 37. Ja ich rozhodnutie akceptujem," povedal pre TASR riaditeľ 

školy Richard Savčinský. 

 

V Pezinku ostávajú pre štrajk úplne zatvorené dve ZŠ 

 

V meste Pezinok zostávajú pre štrajk učiteľov naďalej zatvorené dve základné školy – ZŠ Jána Kupeckého a ZŠ Na 

bielenisku. Tretia škola, ktorá sa do štrajku zapojila – ZŠ Fándlyho, od stredy (27.1.) spúšťa prevádzku 1. stupňa v 

núdzovom reţime. Školské vyučovanie v obmedzenom reţime prebieha dnes i v stredu aj v ZŠ Jozefa Gregora 

Tajovského v Senci. 

 

Situácia sa od stredy mení na ZŠ Fándlyho, kde sa spúšťa prevádzka 1. stupňa v núdzovom reţime. Ţiaci sa budú učiť 

štyri vyučovacie hodiny. V prevádzke bude ranná druţina a poobedná druţina do 16.00 h. Školská jedáleň bude v 

prevádzke len pre ţiakov 1. stupňa. Na druhom stupni vyučovanie nebude naďalej prebiehať. 

 

Vyučovanie na Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského v Senci, ktorá sa ako jedna z troch tamojších základných škôl 

prihlásila do štrajku, prebiehalo dnes a bude i v stredu v obmedzenom reţime. Informuje o tom škola na svojej webovej 

stránke. Ţiaci 1. stupňa sa budú učiť 1. aţ 4. vyučovaciu hodinu. Priniesť si majú školské pomôcky, slovenský jazyk a 

matematiku. Vyučovanie na 2. stupni bude prebiehať v 5. aţ 7. ročníku podľa rozvrhu, maximálne však päť vyučovacích 

hodín. Ôsmaci a deviataci sa budú taktieţ učiť podľa rozvrhu, maximálne však šesť vyučovacích hodín. 
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Prebiehajúci štrajk učiteľov nevytvára jednoduchú situáciu pre pracujúcich rodičov. Pre TASR to povedal starosta obce 

Viničné Štefan Lenghart. "Zaťaţuje to aj rodičov, niektorí to chápu, niektorí aj reptajú," povedal. V tunajšej jedinej 

základnej škole sa do štrajku zapojilo deväť pedagógov a škola preto funguje v obmedzenom reţime. Prevádzky 

materskej školy sa ale štrajk nedotkol. 

 

"V stredu (27.1.) ráno majú oznámiť štrajkujúce učiteľky, ako sa rozhodli ďalej. My sme s pani riaditeľkou apelovali, ţe uţ 

dali svoje stanovisko a bolo by dobré, aby zváţili ďalšie zotrvanie v štrajku, lebo troška máme problémy so zabezpečením 

detí. Uvidíme, ako sa rozhodnú, lebo je to ich ústavné právo," povedal Lenghart. 

 

Aj Základná škola v Bernolákove sa zapojila do ostrého štrajku a v pondelok (25.1.) a dnes bola zatvorená. Situácia sa 

ale mení. Starosta obce Bernolákovo Richard Červienka pre TASR uviedol, ţe od stredy nastupujú do školy prvé a druhé 

ročníky na 1. stupni ZŠ. Deti budú mať štyri vyučovacie hodiny. 

 

V Prešovskom kraji zostali zatvorené len tri školy 

 

V Prešovskom kraji dnes boli z dôvodu štrajku zatvorené tri školy. Išlo o Evanjelickú spojenú školu v Prešove, Cirkevné 

gymnázium v Starej Ľubovni a Základnú školu s materskou školou vo Vyšných Ruţbachoch (Stará Ľubovňa). Okrem toho 

riaditeľské voľno dnes nahlásila Základná škola v Spišskom Štvrtku (Levoča). Obmedzenú prevádzku mala Základná 

škola v Sačurove (Vranov nad Topľou), kde však bola škola otvorená. V kraji je celkovo okolo 1200 škôl. Informovala o 

tom TASR vedúca odboru školstva Okresného úradu v Prešove Kvetoslava Komanická. V pondelok 25. januára boli 

zatvorené v kraji štyri školy. 

 

Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Veronika Fitzeková informovala, ţe všetky školy v ich zriaďovateľskej 

pôsobnosti boli dnes otvorené, prebiehalo v nich štandardné vyučovanie. Do štrajku sa mohli zapojiť iba ak jednotlivci. 

 

Nespokojní učitelia odovzdali vláde a parlamentu pokarhanie 

 

Nespokojní učitelia dnes odovzdali vláde a parlamentu pokarhanie za to, ako si viedli v oblasti školstva za posledné štyri 

roky. Predstavitelia Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) zároveň upozornili, ţe na školách dochádza z dôvodu štrajku k 

zastrašovaniu učiteľov. 

 

"Udeľujeme pokarhanie za opakované zabúdanie na sľuby, neustále vyrušovanie verejnosti kauzami, úmyselné 

poškodzovanie dobrého mena učiteľov, opakované šikanovanie a zastrašovanie po školách a politizáciu školstva," 

uviedol dnes pred úradom vlády Viktor Kriţo z iniciatívy. Podľa jeho slov dochádza k zámernému narúšaniu korektných 

vzťahov medzi učiteľmi, riaditeľmi a rodičmi. "Ak nedôjde k náprave, očakávame aj zníţenú známku zo správania a 

podmienečné vylúčenie zo školstva," dodal. 
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ISU zároveň posiela školskému ombudsmanovi Martinovi Matákovi, verejnej ochrankyne práv Jane Dubovcovej, taktieţ aj 

do Štrasburgu či do Slovenského národného strediska pre ľudské práva list o porušovaní základných ľudských práv. V 

ňom sú podľa učiteľov konkrétne prípady zastrašovania pedagógov. "Sú tam popísané prípady zastrašovania po 

slovenských školách, rôzne formy. Ako riaditelia sú telefónmi upozorňovaní, ţe ide o nezákonnosť štrajku, hoci bolo jasne 

pomenované, ţe štrajk je zákonný," priblíţil Kriţo. 

 

V niektorých prípadoch sa podľa ISU zriaďovatelia a riaditelia vyhráţajú učiteľom, ţe môţu prísť o miesto. Pedagógom je 

napríklad zakazované sa vyjadrovať pre médiá či stretnúť sa s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktorý navštevuje školy. 

"Sú to praktiky spred roku '89," zdôraznil Kriţo s tým, ţe ak by k takémuto nátlaku nedochádzalo, čísla zapojených 

učiteľov by boli omnoho vyššie. 

 

ISU však tvrdí, ţe číslo zapojených pedagógov ešte porastie. Aktuálne o 11.15 h ich bolo vyše 11.600 z viac ako 770 

škôl. "Máme hlásených viacero škôl, ktoré sa ešte idú pridávať, ktoré sú pohoršené a pobúrené vyjadreniami vlády a 

pána ministra voči učiteľom," dodal. Z počtu zapojených škôl je podľa jeho slov viac ako 50 percent úplne zavretých, 

veľká časť je ochromená a ďalšie aktívne fungujú. 

 

Nespokojní učitelia pripravujú demonštrácie v ďalších mestách 

 

Demonštrácia nespokojných učiteľov, ktorá sa uskutočnila v pondelok (25.1.) v Bratislave, nebola posledná. Iniciatíva 

slovenských učiteľov (ISU) pripravuje ďalšie. A to v stredu (27.1.) Leviciach a o deň na to v Košiciach a v Nových 

Zámkoch. Informujú o tom na svojej webovej stránke. 

 

Demonštrácia v Leviciach sa začína o 11.00 h na Námestí hrdinov. Vo štvrtok (28.1.) sa nespokojní učitelia stretnú v 

Košiciach na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne o 15.00 h. V ten istý deň, len o 11.00 h bude ďalšia demonštrácia na Hlavnom 

námestí v Nových Zámkoch. Vo štvrtok sa taktieţ ďalší učitelia chystajú o 11.00 h pred Úrad vlády SR v Bratislave, kde 

budú čistiť okolie. 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Budúci nájomcovia mestských bytov v Spišskej Novej Vsi musia zloţiť zábezpeku 

 [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 1; ešl ; Zaradenie: Titulná strana] 

 

Spišská Nová Ves sprísnila podmienky budúcim nájomcom mestských bytov. Tí budú musieť po novomzloţiť 

zábezpeku. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Samospráva od nového roku stanovila prísnejšie podmienky prenajímania mestských bytov. 

"Mesto sa rozhodlo zásadnejšie riešiť túto oblasť. Jednou zo zmien je povinnosť ţiadateľa predloţiť potvrdenie o evidencii 

v registri poistencov sociálnej poisťovne. Na mestskom úrade sme sa stretávali s prípadmi, ţe ţiadatelia uviedli 
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nepravdivý údaj o výške príjmu," povedala prednostka mestského úradu Jela Bednárová. Ďalšia zmena sa týka 

povinnosti nájomcu mestského bytu. 

 

Podmienky boli tolerantné 

 

"Naše podmienky boli doteraz aţ priveľmi tolerantné. Nemali sme ţiadnu zábezpeku v prípade, ak nájomca prestal platiť. 

Po novom musí nájomca zloţiť na účet mesta zábezpeku vo výške 150 eur, ak ide o byt na Lesnej a Potočnej ulici. 

Čiastku 300 eur zloţí nájomca bytov na ulici Medza 6 alebo J. Fabiniho 24. Zloţené peniaze bude mesto oprávnené 

pouţiť po ukončení nájmu na plnenie úhrad za nájomcu v prípade, ţe si nebude plniť podmienky stanovené v zmluve," 

doplnila prednostka. Mesto zvyšuje poplatky aj za umiestnenie v domoch osobitného určenia.  

 

(ešl) 

 

Viac na strane 11 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Vzácne pamiatky Spiša zachytili na plátne 

 [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 13; ešl ; Zaradenie: KULTÚRA] 

 

POPLENÉROVÉ STRETNUTIE VÝTVARNÍKOV 

 

V Spišskej Novej Vsi pripravili výstavu z diel neprofesionálnych výtvarníkov, ktorých inšpirovali pamiatky v okolí 

Hodkoviec (okr. Spišská Nová Ves). Desiatka umelcov tvorila práce na trojdňovom plenéri. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi predstavuje práce neprofesionálnych 

výtvarníkov, ktorých očarila príroda a pamiatky zaradené do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva pri obci Ţehra, v 

časti Hodkovce (okres Spišská Nová Ves). Vlani na jeseň tam boli na trojdňovom plenéri. Výsledkom stretnutia je 

výstava Pamiatky UNESCO na strednom Spiši. Svoje diela predstavujú desiati výtvarníci. 

 

Snaţili sa zachytiť realitu 

 

"Pod vedením lektora Tomáša Ceteru sa lokalita pri Hodkovciach stala miestom vzniku zaujímavých umeleckých diel. Pri 

olejomaľbe prevaţujú zemité tóny. Spôsobila to snaha o zachytenie reality prírodnej scenérie, pričom si kaţdý autor 

zachoval svoj osobitý štýl," povedala Miriama Bukovinská zo Spišského osvetového strediska. "Príjemné spestrenie 

predstavujú maľby akrylom, ktoré svojou farebnou škálou nedovoľujú maliarovi skĺznuť do melancholickej nálady v 

krajine. V niektorých dielach sa ako ústredný motív objavuje aj ľudská postava či zviera." 
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Farby regiónu 

 

Lektor Tomáš Cetera zo Spišskej Novej Vsi sa zúčastnil na stretnutí druhýkrát. "Bolo zaujímavé vidieť maľovať 

nadšených ľudí, ktorí majú chuť robiť niečo mimo svojej práce. Počas troch dní sme si ukázali techniky maľby a výstupy 

starých majstrov. Insitní maliari mali moţnosť vidieť, aké farby niekedy pouţívali umelci v rámci nášho regiónu. Počas 

pobytu si výtvarníci urobili skice a doma si ich spracovali po svojom." Za chvályhodné povaţuje Cetera to, ţe sa ľudia 

stretávajú a zaujímajú sa o seba. Snaţia sa ţivot obohatiť na plátne svojským štýlom, svojou predstavou. 

 

Nabití výtvarnou atmosférou 

 

Jednou z autoriek na výstave je Jana Ogurčáková, ktorá sa výtvarnému umeniu venuje uţ 12 rokov. "Stretnutie vo voľnej 

prírode sa aj napriek nepriaznivému počasiu vydarilo. Pracovali sme po skupinkách. Kaţdý deň bol nabitý výtvarnou 

atmosférou a kaţdý autor odovzdal niečo svoje, čo nasal v tomto prostredí. Výsledkom sú naše dielka." O pestrosti 

výsledných prác plenéra sa môţete presvedčiť vo výstavnej miestnosti osvetového strediska do 19. februára.  

 

(ešl) 

 

Foto: 

 

Výstava neprofesionálnych výtvarníkov Predstavuje dielka zo stretnutia vo voľnej prírode. FOTO: EŠL 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Spišskonovoveské juniorky nestratili ani set 

 [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 22; IGOR MURKO ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Volejbalový víkend úspešný pre hráčky Volejbalového klubu Spišská Nová Ves. 

 

SP. NOVÁ VES. Juniorky hostili Zvolen a kadetky mali za súperky dievčatá z Vranova. Obe druţstvá vyhrali doma 

zhodne 3:0 a 3:0. Mladšie ţiačky-6 vyhrali Bardejove všetky 3 zápasy rovnako zhodne 2:0. Neúspešné boli iba mladšie 

ţiačky-3, ktoré prehrali vo Svidníku 0:2 a 0:2. Mladšie ţiačky-6: 4. kolo turnaj v Bardejove VK SNV – Bardejov 2:0 (15, 16) 

VK SNV – Snina 2:0 (18, 12) VK SNV – Poprad 2:0 (22, 21) Spišiačky cestovali na ligový turnaj do Bardejova ako favorit, 

pretoţe sú na 1. mieste v tabuľke. Svoje postavenie potvrdili, vyhrali všetky 3 zápasy bez straty setu. 

 

Eva Fabianová – trénerka mladších ţiačok-6 Spišskej Novej Vsi: 

 

"Cez víkend naše mladšie ţiačky cestovali do Bardejova. Bol to prvý turnaj v tomto novom roku a po viac ako mesiac 

dlhej prestávke sme pokračovali v súťaţi. Tento čas sme vyuţili aj na oddych a príjemne strávené chvíle v kruhu rodiny, 
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ale ako správni športovci vyuţili sme tento čas aj na kondičnú prípravu a, samozrejme, zdokonaľovali naše herné 

zručnosti. Som rada, nakoľko sa to prejavilo aj v tomto prvom turnaji tohto roku. Boli sme lepší vo všetkých herných 

činnostiach, ale hlavne na servise a v útočnej fáze, čo ma nesmierne teší. Musím podotknúť, ţe kaţdá hráčka má 

potenciál a je potrebné neustále sa zlepšovať a pracovať tvrdo na sebe, aby sme mohli povedať, ţe sme volejbalistky. 

Dievčatá majú chuť a sú odhodlané na sebe tvrdo makať, čomu sa veľmi teším a som presvedčená, ţe budeme 

úspešné." Mladšie ţiačky-3: 6. kolo turnaj vo Svidníku VK SNV – Stropkov 0:2 (-10,16), VK SNV – Svidník 0:2 (-12,11). 

 

U najmladších volejbalistiek je to stále o zbieraní skúseností. 

 

Ladislav Ďuriško – tréner mladších ţiačok-3 Spišskej Novej Vsi: "Naše mladšie ţiačky, piatačky, na svoje staršie 

protihráčky síce nestačili, ale ukázali zlepšenie, ktoré pri trpezlivej práci bude ešte lepšie a dúfam, ţe uţ čoskoro príde 

prvé víťazstvo." Kadetky: 11. kolo: VK Spišská Nová Ves – MŠK Vranov 3:0 (15, 11, 14) a 3:0 (12, 15, 15) Kadetky 

Spišskej Novej Vsi zatiaľ prehrali iba s lídrom tabuľky Sninou. Víťazstvami nad Vranovom si upevnili 2. priečku v 

tabuľke, ktorá zabezpečuje postup na M-SR. 

 

Zdenek Hauer – tréner kadetiek VK SNV: "Zápasy dopadli opäť podľa predpokladov. Pozitívom boli výkony Pate 

Kozákovej a Pate Olejárovej. Negatívom zranenie Simče Denešovej." Juniorky – 9. kolo : VK Spišská Nová Ves – Slávia 

TU Zvolen 3:0 (16, 15, 11) a 3:0 (15, 22, 12) Bez straty setu a s plným bodovým ziskom sa dotiahli juniorky na 3. ligovú 

priečku za Liptovský Hrádok, za ktorým zaostávajú uţ iba o skóre setov. 

 

Zdenek Hauer – tréner junioriek VK SNV: 

 

"V tých dvoch zápasoch nebolo nič dramatické, dopadli tak, ako sa očakávalo a predsa priniesli veci doteraz nevidené. 

Vynikajúce diagonálne údery Vlade Vikartovskej, komplexný útočno-obranný volejbal Emy Kubičárovej a zlepšený a 

zrýchlený útok celého tímu. Je to prísľub do budúcna."  

 

IGOR MURKO 

 

Foto: 

 

Tri zápasy, tri víťazstvá Mladšie ţiačky Sp. Novej Vsi (na snímke) na turnaji v Bardejove postupne zdolali domáci tím, 

Sninu a Poprad. FOTO: IM 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Nepochopiteľný skrat 

 [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 17; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 
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Prehrou 1:4 si prvoligista zo Spiša poriadne skomplikoval boj o postup do play-off. 

 

SP. NOVÁ VES. Všetka pozornosť hokejových fanúšikov zo Spišskej Novej Vsi bola v piatok upretá na Topoľčany. V 

priamom súboji sa stretli dvaja súperi v boji o ôsmu priečku. 

 

Zlyhali na celej čiare 

 

Po prehre 1:4 zavládlo veľké rozčarovanie. Veď proti Detve Novovešťania podali super výkon a takýto výsledok sa vôbec 

neočakával. "Ešte dnes som z toho sklamaný. Moje predstavy boli úplne iné. Vyšiel nám predtým súboj doma s Detvou. 

Dúfal som, ţe v Topoľčanoch to zvládneme. Zlyhali sme na celej čiare," povedal bez okolkov tréner HK Spišská Nová 

Ves a ďalej nechápavo krútil hlavou: "Hrali sme bez pohybu, strašne nervózne. Tak skúsené muţstvo nemôţe byť tak 

rozladené. Po kaţdej stránke sme to nezvládli. Mal to byť boj o kaţdý meter ľadu." 

 

Šanca uniká 

 

Počet kôl do konca základnej časti sa uţ dá zrátať na prstoch jednej ruky. "Uniká nám šanca ísť do play-off. Spišská je 

hokejové mesto a jednoducho medzi najlepšou osmičkou nemôţe chýbať. Je jedno, z akého miesta, ale play-off musí 

byť. Znova zopakujem, ţe zápas v Topoľčanoch sme nezvládli a ušla nám šanca na ôsmu postupovú priečku. Hovorí sa, 

ţe nádej umiera posledná, ale ja som realista. Vidím, aké máme vyţrebovanie v závere základnej časti. Plus uvidíme, aký 

bude postup riadiaceho orgánu ohľadom odstúpenia Humenného. Robíme všetko preto, aby sme boli úspešní a na 

Michalovce, Liptákov a Bardejov prišlo čo najviac ľudí," dodal tréner Spišskej Novej Vsi Peter Křemen. 

 

JOZEF PETRUŠKA 

 

Foto: 

 

Zbabraný rozhodujúci zápas Súboj o ôsmu play-off priečku s Topoľčanmi Spišiaci nezvládli a ich šance hrať medzi 

najlepšími sú veľmi malé. FOTO: JOPE 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Kiska: Spiš by sme mali lepšie predať 

 [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 11; ešl ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

Slovenský prezident Andrej Kiska vo štvrtok minulého týţdňa navštívil Spišskú Novú Ves. Zameral sa, okrem iného, na 

rozvoj cestovného ruchu. To je oblasť, v ktorej má podľa neho potenciál celý región Spiša 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Prezident Andrej Kiska na pracovnej návšteve s primátorom Spišskej Novej Vsi Jánom Volným 

(Smer) prerokoval negatíva i pozitíva mesta. Prvá hlava štátu pochádza z Popradu. Susednú Spišskú Novú Ves dobre 

pozná. "Ako rodák zo Spiša som tu veľmi rád chodil a obdivoval vaše námestie. Som rád, ţe ako prezident som mohol 

zavítať na oficiálnu návštevu. S pánom primátorom a s jeho kolegami sme prebrali aktuálne otázky, ktoré mesto trápia a 

tešia. Mesto má v kľúčových otázkach, ako je školstvo a zdravotníctvo progres, veľmi dobré výsledky. Potešila ma 

správa, ţe sa tu chystá prísť veľký investor, ktorý by mohol v otázke zamestnanosti pomôcť nielen mestu, ale aj regiónu," 

povedal prezident. 

 

Spiš je unikát 

 

To, čo región potrebuje, je podľa Kisku vzájomné spájanie sa nielen v cestovnom ruchu. "S pánom primátorom sme sa 

zhodli na tom, ţe to, čo tento región potrebuje, je dokázať tento krásny Spiš lepšie predať. To však nie je iba problémom 

Spiša, ale celej našej krajiny. Slovensko je nádherné a Spiš je unikát, s tým všetkým, čo má. Od Slovenského raja, cez 

Spišský hrad, po krásne historické mestá, ako je Spišská Nová Ves. Potrebujeme sa spájať, aby sme ho dokázali vonku 

predať, aby sa darilo mestám, aj celej krajine." Primátor Volný kladne ohodnotil návštevu, ktorá bola v priateľskom duchu. 

"Mal som tú česť sa v posledných týţdňoch niekoľkokrát stretnúť s pánom prezidentom. Ocenil som, ţe sa zaujímal o 

regionálnu úroveň. Chodil do miest, menších a väčších obcí. Problémy sa snaţil nielen vnímať, ale prisľúbil aj pomoc." 

 

Stretnutie s mládeţou 

 

Hlava štátu sa neskôr v aule Gymnázia na Školskej ulici stretla s maturantmi. Mladým ľuďom prezident pripomenul, ţe o 

niekoľko rokov budú práve oni riadiť našu republiku. "Často zabúdame, aké je školstvo dôleţité pre našu budúcnosť, aká 

je dôleţitá voľba vysokej školy. Úroveň vysokej školy, ktorú si vyberiete rozhodne o tom, či si nájdete prácu a ako sa 

uplatníte v spoločnosti. Dnes je na Slovensku veľké mnoţstvo vysokých škôl. Veľká časť z nich má ale mizernú kvalitu. 

Rozhodnite sa pre tie, ktoré majú vysoký kredit. Zvaţujte nielen domáce, ale skúste osloviť aj zahraničné." Kvalitná 

vysoká škola s dobrým odborom je podľa Kisku zárukou úspechu mladej generácie. V ďalšej časti odpovedal na otázky 

študentov. Prezident popoludní navštívil jedného z najväčších výrobcov v regióne a na slovenskom trhu, spoločnosť 

Embraco Slovakia a zavítal do obcí Markušovce a Spišský Hrušov.  

 

(ešl) 

 

Foto: 

 

Prezident Andrej Kiska Diskutoval s gymnazistami. FOTO: EŠL 
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1.27.  Kométa získala od majstra bod, doma suverénna 
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 [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 18; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

KYSUČANKÁM NADELILI DESAŤ KÚSKOV 

 

V Tvrdošíne prehrali extraligistky zo Spiša aţ v predĺţení. Doma si všetko vynahradili proti Kysuckému Novému Mestu. 

 

SP. NOVÁ VES. Extraliga ţien pokračovala cez víkend majstrovskými zápasmi Kométy Spišskej Novej Vsi vonku v 

Tvrdošíne a v nedeľu doma s Kysuckým Novým Mestom. V riadnom hracom čase ani raz Spišiačky neprehrali. Kométa 

získala štyri body a je v čele tabuľky. V extralige juniorov domáci juniori podľahli Košiciam, dorastenci Spišskej Novej 

Vsi vyhrali v Sabinove. Starší ţiaci prehrali v Prešove. 

 

Výsledky: 

 

Extraliga ţien: FbK Tvrdošín – FbK Kométa Spišská Nová Ves 7:6 (1:2, 1:3, 4:1, 1:0), góly SNV: Grossová Kl. 3, 

Hudáková Pa, Hudáková Kr. FbK Kométa Spišská Nová Ves – FbK Kysucké Nové Mesto 10:3 (6:1, 3:1, 1:1), góly SNV: 

Hudáková Pav. 3, Grossová Vik. 3, Hudáková Kr. 2, Grossová Kl. 2. 

 

Jozef Grega – tréner SNV: 

 

"Na Tvrdošín sme sa špeciálne pripravovali počas dvoch týţdňov. Po prvej tretine sme vyhrávali dva ku jedna, po druhej 

tretine sme vyhrávali dokonca päť ku dvom. Bohuţiaľ bol to zápas, v ktorom nie sú schopné nastúpiť všetky hráčky podľa 

kvality. Hrali sme na šesť hráčok, Tvrdošín v prvých šiestich minútach otočil zápas na šesť ku piatim. Nemohol som 

vystriedať hráčky a zmeniť náš štýl hry. Po oddychovom čase sme zmenili štýl hry, nastrelili sme asi štyri tyčky a trikrát 

sme nedali do prázdnej brány. Vyrovnali sme a v predĺţení sme prehrali. Na konci stretnutia, asi tri sekundy pred 

predĺţením sme mohli rozhodnúť do prázdnej brány a hráčka pri strele spadla a od tyčky sa lopta vrátila späť, rozhodca 

našu hráčku vylúčil. Pri presilovke domácich sme dostali gól. Potrebovali sme zo zápasu s Tvrdošínom získať aspoň bod, 

čo sa nám podarilo. Určite je na našej strane spokojnosť. Domáci zápas s Kysuckým Novým Mestom sme potrebovali 

vyhrať, cieľ sme splnili." 

 

TABUĽKA 

 

1.Sp. N.Ves 16 14 0 1 1 153:47 43 2.Tvrdošín 17 13 1 0 3 178:57 41 3.Pruské 16 13 0 0 3 123:57 39 4.Nemšová 16 9 1 0 

6 103:91 29 5.Prešov 16 9 0 0 7 106:107 27 6.Kys. N. Mesto17 3 3 1 10 82:125 16 7.Slávia Nitra 16 4 1 1 10 94:120 15 

8.Bratislava 16 4 0 2 10 45:81 14 9.Michalovce 16 4 1 0 11 58:126 14 10. B, Bystrica 16 1 0 2 13 33:164 5 

 

Extraliga juniorov: FbC YA Spišská Nová Ves – ATU Košice 8:9 (4:2, 1:3, 3:4), góly SNV: Melega 3, Lipčák 3, Kalafút, 

Ondas. 

 

TABUĽKA 
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1.Košice 17 15 0 2226:76 30 2.Ţilina 18 14 1 3187:85 29 3.Prešov 17 12 1 4160: 98 25 4.Sp. Nová Ves 17 10 0 7158:132 

20 5.Bratislava 16 9 1 6111:105 19 6.Florko Košice 16 9 1 6108:91 19 7.Sabinov 17 7 0 10138:135 14 8.Nitra 17 4 1 

1289:165 9 9.Lido 17 4 0 1352:140 8 10.Florpédo BA 18 3 1 1477: 155 7 11.Hurikán BA 16 3 0 1382:206) 6 

 

Dorastenci: FbC Sabinov FbC YA Spišská Nová Ves 4:13 (2:2, 1:5, 1:6), góly SNV: Tropko 8, Olšavský 3, Lengvarský, 

Balla. 

 

Starší ţiaci: FBC Mikuláš Prešov – FbC YA Spišská Nová Ves 4:3 (1:0, 3:3 ,0:0), góly SNV: Volf, Rerko, Holečko. 

 

JOZEF PETRUŠKA 

 

Foto: 

 

Náročný víkend Kométa zvládla Spišiačky získali cenný bod u majstra a v druhom majstráku uţ boli gólové hody. FOTO: 

JOPE 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Dorastenci si vezú domov cenné body 

 [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 20; JÁN TOMŠÍK, JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Vo všetkých mládeţníckych kategóriách sa cez víkend hralo o dôleţité body. 

 

SP. NOVÁ VES. Hokejové súťaţe seniorov, juniorov a dorastencov sezóny 2015/2016 finišujú. Pre Hokejový klub 

Spišská Nová Ves je sezóna napínavá a, moţno povedať, iba čiastočne vydarená. Juniorom sa podarilo dostať sa do 

playoff, dorastenci bojujú o záchranu v extralige. V mládeţníckych súťaţiach HK ŠKP Poprad je na tom v porovnaní so 

Spišskou Novou Vsou lepšie. Juniori Popradu bojujú v skupine B o postup do play-off. Dorastenci tohto klubu majú 

predpoklady bojovať o majstra Slovenska. Ţiaci ŠHT z oboch klubov začali boje o postup na slovenský šampionát 

starších a mladších ţiakov. V prvom kole skupiny Stred – Východ nenastali prekvapenia. Ţeny Popradu a Spišskej 

Novej Vsi majú za sebou dva zápasy semifinále play-off. 

 

Výsledky : 

 

Extraliga juniori U19 – nadstavba A sk. 1.- 6.: HK Spišská Nová Ves – HK Dukla Trenčín 2:5 (0:1, 0:2, 2:2), Zwick, 

Ondov. HK Spišská Nová Ves – HC Slovan Bratislava 4:5 (0:3, 2:1, 2:1), Giľak, Kyčak, Ondov, Ludányi. TABUĽKA sk. 

1.- 6. 
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1. B. Bystrica 3 3 0 0 0 18:6 9 2. Bratislava 3 3 0 0 0 11:6 9 3 .Trenčín 3 2 0 0 1 9:7 6 4. Ţilina 4 1 0 0 3 6:9 3 5. SR 18 3 

0 1 0 2 5:10 2 6. Sp. N. Ves 4 0 0 1 3 12:23 1 

 

Jozef Škrak – tréner SNV: 

 

"Napriek tomu, ţe sme prehrali, musím pochváliť hráčov za to, ţe v dvanástich bojovali do konca zápasu a ţe to nevzdali. 

Súper z Trenčína bol nad naše sily, disponuje a hrá so štyrmi päťkami. Samozrejme, ţe musíme brať do úvahy potreby 

klubu, ţe seniori bojujú o play-off a dorast sa potrebuje zachrániť. Dostali sme sa do prvej šestky, ale, bohuţiaľ, musíme 

to obdobie pretrpieť a musíme bojovať v takej zostave, v akej sme. Zápas so Slovanom bol celkom zaujímavý. Bohuţiaľ, 

prespali sme úvodnú tretinu, v ktorej sme dostali tri góly, myslím si, ţe to v konečnom dôsledku rozhodlo o výsledku. 

Nedokázali sme sa udrţať na puku. Od druhej tretiny sme zvýšili aktivitu, boli sme viac v pohybe, hrali sme aktívnejšie. 

Podarilo sa nám upraviť výsledok na rozdiel gólu, bohuţiaľ, mali sme šance na vyrovnanie, nedokázali sme vyrovnať a 

nedokázali sme doviesť zápas do predĺţenia. Za dve tretiny chlapcov musím pochváliť za bojovnosť a nasadenie."" 

 

Extraliga juniori U19 – nadstavba B sk. 7.- 12.: 

 

HK ŠKP Poprad – MMHK Nitra 3:4 (2:1, 1:2, 0:1), Achs, Lindeman, König. 

 

HK ŠKP Poprad – MHKM Skalica 2:3sn (0:1, 0:0, 2:2), Martančík 2. Tabuľka sk.B 7.-12. 1. Nitra 3 3 0 0 0 12:4 9 2. 

Zvolen 3 3 0 0 0 9:5 9 3.Skalica 3 2 0 0 1 9:8 6 4. L. Mikuláš 3 1 0 1 1 12:10 4 5. Poprad 4 0 1 0 3 12:14 2 6. Prešov 4 0 0 

0 4 5:18 0 

 

Extraliga dorastu U17: MHK Martin – HK Spišská Nová Ves 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). MHK Martin – HK Spišská Nová Ves 2:4 

(1:1, 0:2, 1:1), Tyczynski, Rády, Chovanec, Hohol. 

 

Martin Šiška – tréner SNV: 

 

"V prvom zápase sme nedokázali streliť gól. Súper si ľahko zvyšoval gólový náskok a my sme nedokázali odpovedať. V 

druhom zápase sme boli od úvodu v korčuľovaní, dobre sme domácich napádali a aj strelecky sme sa presadili. Chcem 

pochváliť nasadenie celého muţstva." 

 

MHk Liptovský Mikuláš – HK ŠKP Poprad 4:5 (1:1, 2:1, 1:3), Panáček 2, Janáček, Kundrík, Bartkovský. MHk Liptovský 

Mikuláš – HK ŠKP Poprad 2:3 sn (0:0, 0:2, 2:0, 0:0), Bartovský 2, Brincko. 

 

TABUĽKA 

 

1.Trenčín 36 28 1 2 5 194:90 88 2.Skalica 36 24 0 3 9 133:95 75 3.Slovan 35 20 4 1 10 143:111 69 4.Trnava 36 21 2 1 

12 127:102 68 5.Nitra 36 19 2 4 11 138:100 65 6.Ruţinov 35 20 1 3 11 155:124 65 7.Poprad 36 17 3 0 16 111:105 57 
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8.Martin 36 17 3 0 16 100:102 57 9.B. Bystrica 36 11 8 3 14 105:110 52 10.Ţilina 36 14 1 4 17 96:113 48 11.Zvolen 36 14 

1 3 18 116:128 47 12.Košice 36 13 0 5 18 104:119 44 13.Sp. N. Ves 36 9 4 4 19 74:127 39 14.L. Mikuláš 36 7 5 5 19 

85:126 36 15.Prešov 36 7 5 2 22 71:119 33 16.Topoľčany 36 4 2 2 28 70:151 18 

 

Športové hokejové triedy 

 

Nadstavbová časť Stred – Východ: 1.liga starších ţiakov U15: HK Spišská Nová Ves P.H.K. Prešov 7:1 (3:0, 3:1, 1:0), 

Klempár 2, Krempaslý, Bača, Dţerenga, Vargaeštok, Frančák. 

 

Ľubomír Jetš – tréner SNV: 

 

"Ako tréneri s výkonom muţstva nemôţeme byť celkom spokojní, aj keď výsledok je pekný. Sme radi, ţe sme vstúpili do 

záverečnej fázy prvej ligy starších ţiakov víťazstvom. Súper bol po trojgólovej prvej tretine odovzdaný, no naše ďalšie 

šance sme nevyuţili. Štatistika zápasu hovorí, ţe sme boli v tomto zápase jasne lepším muţstvom." 

 

HK ŠKP Poprad – MHK Martin 6:2 (5:0, 1:1, 0:1), Nespala 2, Jevoš 2, Kolesár, Pavlov. 1. liga starších ţiakov U14 : HK 

Spišská Nová Ves P.H.K. Prešov 10:0 (4:0, 1:0, 5:0), Hadušovský 2, Richnavský 2, Takáč, Kochan, Šarišský, Pokrievka, 

Novák, Miklugha. 

 

Ladislav Karaffa – tréner SNV: "Zápas bol od začiatku v našej réţii, celý zápas sa odohrával v obrannom pásme hostí. 

Naši chlapci po celý zápas hrali útočný hokej, z chuti si zahrali a zastrieľali, predviedli dobrý výkon. Škoda mnoţstva 

nepremenených príleţitostí. Muţstvo si za predvedený výkon zasluhuje pochvalu." HK ŠKP Poprad – MHK Martin 2:3 

(1:1, 21:0, 0:2), Dzivjak 2. 1. liga mladších ţiakov U13 : P.H.K. Prešov – HK Spišská Nová Ves 4:2 (2:2, 2:0, 0:0), Grič, 

Hadušovský. 

 

Ján Bednár – tréner SNV: "Odohrali sme dobrý zápas. Domáci boli aktívni v útočnej činnosti. My sme sa snaţili dobre 

brániť a vyráţať do protiútokov, čo sa nám v prvej tretine darilo. V druhej časti sme domácim nechali viac priestoru a 

času, čo dokonale zúročili a dali nám dva góly, ktoré rozhodli o výsledku zápasu. My sme zahodili vyloţené príleţitosti, 

keď sme netrafili ani odkrytú bránu. V tretej časti boli obidve druţstvá pozornejšie v obrannej činnosti, nepúšťali útočníkov 

do vyloţených šancí. Veľmi málo sa zakončovalo na obidvoch stranách." 

 

1. liga mladších ţiakov U12 : P.H.K. Prešov – HK Spišská Nová Ves 7:3 (4:0, 0:0, 3:3), Ţiga 2, Grega. 

 

František Gonda – tréner SNV: "Škoda prvej tretiny, ktorú sme prehrali štyri nula. Dostali sme lacné góly. V druhej tretine 

sme hrali lepšie a súpera sme nepúšťali do vyloţených šancí. Mali sme veľa vylúčených hráčov, ale odohrali sme 

vyrovnanú partiu. Druhá tretina nás naštartovala, tretia tretina skončila tri ku trom. Myslím si, ţe keby sme na začiatku 

zápasu neboli dostali také lacné góly, tak zápas by vyzeral ináč a mohli sme siahať aj po prvých bodoch." 
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JÁN TOMŠÍK, JOZEF PETRUŠKA 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  SERVIS – AKCIE NA TÝŢDEŇ 

 [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 14,15; jp, ešl, rin ; Zaradenie: SERVIS – AKCIE NA TÝŢDEŇ] 

 

Utorok, 26. 1. Spišské osvetové stredisko 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V priestoroch SOS sa o 16.30 uskutoční vernisáţ autorskej výstavy fotografov Miloša Fiľa a 

Mareka Kollárika. Zbierka 80 fotografií priblíţi tvorbu autorov, ktorí spolu preţili detské strasti aj radosti na základnej škole 

a po rokoch ich opäť spojila záľuba vo fotografovaní. Fotografi oslávili svoje 40. narodeniny a kaţdý z nich prispel do 

zbierky 40 fotografiami. Výstava potrvá do 26. februára. 

 

Kino Mier 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kino Mier premietne o 19. hod. celovečerný dokumentárny film Takovej barevnej vocas letící 

komety. 

 

Koncert Veselej trojky 

 

LEVOČA. V Kine Úsmev sa o 18. hod. predstaví česká skupina známa zo Šlágr TV Veselá trojka @ Števo Hruštinec. 

 

Vernisáţ výstavy 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. V priestoroch Ľubovnianskej kniţnice sa o 17. hodine uskutoční vernisáţ výstavy pod názvom Art 

brut V. Autorom je Róbert Kačánek. 

 

Pohotovosť lekární 

 

POPRAD. Dr. Max, Obch. centrum Max, Dlhé hony 1 KEŢMAROK. Ľubka, Dr. Daniela Fischera 2231 SPIŠSKÁ NOVÁ 

VES. Signum, Nábreţie Hornádu 11, tel. č.: 053/441 01 92 STARÁ ĽUBOVŇA. Pri nemocnici, Sládkovičova 10 

 

Streda, 27. 1. 

 

Šaliansky Maťko 
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POPRAD. V Podtatranskej kniţnici na sídlisku Západ sa o 9.00 uskutoční 23. ročník súťaţe Šaliansky Maťko J.C. 

Hronského v prednese slovenskej povesti pre ţiakov druhého aţ siedmeho ročníka a gymnázií. 

 

Spišské divadlo 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské divadlo sa o 10. hod. predstaví s hrou Mastný hrniec. Jediná veselohra Júliusa Barča-

Ivana, rodáka z Krompách, je kolotočom komických situácií. Inscenácia pobaví svojím jedinečným humorom v prevedení 

hercov Spišského divadla. O 19. hod. v Štúdiu SD zahrajú domáci herci hru Nedorozumenie. Dráma slávneho 

francúzskeho spisovateľa a dramatika, v ktorej členovia rodiny márne hľadajú cestu k šťastiu a ich úsilie končí tragicky. 

 

Spomienková slávnosť 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 14. hod. sa na mestskom cintoríne uskutoční spomienková slávnosť konaná pri príleţitosti 

oslobodenia mesta. 

 

Koncert učiteľov ZUŠ 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 17. hod. sa v koncertnej sále Reduty predstavia na koncerte učitelia ZUŠ. 

 

Čajovňa Alchýmka 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Čajovňa Alchýmka pripravila o 18. hod. večer v duchu otázok, diskusie a premýšľania s Dávidom 

Lorkom na zaujímavé témy. Prvou témou bude naoko nekomplikovaná otázka Čo je ţivot? S ľahkosťou odlišujeme ţivú a 

neţivú prírodu, no je to naozaj tak jednoduché? A čo nám odpoveď môţe povedať o nás samých? 

 

Kino Mier 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kino Mier premietne o 19. hod. drámu Perfektný deň. 

 

Pohotovosť lekární 

 

POPRAD. Cyprián, Juh (pri Kostole), L. Svobodu KEŢMAROK. Ľubka, Dr. Daniela Fischera 2231 SPIŠSKÁ NOVÁ VES. 

Signum, Nábreţie Hornádu 11, tel. č.: 053/441 01 92 STARÁ ĽUBOVŇA. Elixír, Obchodná 3. 

 

Štvrtok, 28. 1. 

 

Stretnutie seniorov 
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SVIT. Jednota dôchodcov Slovenska organizuje ďalší ročník novoročného stretnutia seniorov a mesta s primátorom a 

poslancami v kaviarni Spolcentra o 15.00. 

 

Spišské divadlo 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19. hod. sa v Spišskom divadle uskutoční predstavenie Rysavá jalovica. Komediálny príbeh o 

muţoch, ţenách, pijatike a jednej jalovici. 

 

Kino Mier 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kino Mier premietne o 17. hod. rozprávku Alvin a Chipmunkovia: Čiperná jazda, o 19. hod. 

komédiu Dedo je lotor. 

 

Kino Úsmev 

 

LEVOČA. Kino Úsmev premietne o 19. hod. komédiu Rodina na prenájom. 

 

Kino Tatra 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. O 19. hodine budú premietať českú ţivotopisnú drámu Lída Baarová. Ide o príbeh o sláve a páde, 

láske a zrade, vine a treste vo vyhrotenom období. Film trvá 110 minút. 

 

Pohotovosť lekární 

 

POPRAD. Včela, pri Nemocnici, Tatranské nám. 1 

 

KEŢMAROK. Ľubka, Dr. Daniela Fischera 2231 SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Signum, Nábreţie Hornádu 11, tel. č.: 053/441 01 

92 STARÁ ĽUBOVŇA. Viva, Mierová 94 

 

Piatok, 29. 1. 

 

Plesová veselica tatranských osád 

 

VYSOKÉ TATRY. V Tatranskej Lomnici sa o 19.00 uskutoční tanečný večierok plný hudby a tanca s hudobnou skupinou, 

DJ-om a videoprojekciou. 

 

Tatry ice master 
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HREBIENOK. Po roku sa opäť stretnú najlepší majstri svojho umenia z celého sveta v súťaţi o najkrajšie ľadové sochy. 

Celý víkend bude v Tatrách patriť ľadovej kráse, hudbe, dobrému jedlu a pitiu. 

 

Galéria umelcov Spiša 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Galéria umelcov Spiša pripravila workshop Tvorivky pre seniorov, na ktorom si zhotovia obrázky 

maľovaním akrylovými farbami cez papierové šablóny na netradičný textilný podklad.Uskutoční sa v priestoroch GUS o 

10. hod. 

 

Spišské divadlo 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské divadlo sa o 19. hod. predstaví s hrou Mastný hrniec. Svetozára Babíka, stredoškolského 

profesora botaniky, v rádiu omylom vyhlásia za ministra financií. Jeho ţena Mahuliena je konečne spokojná, ţe uţ 

nebude iba pani profesorová, ale pani ministrová a začne sa hrať na veľkú dámu. Okolo profesora sa začínajú krútiť aj 

poprední predstavitelia mesta Ťuťotína a čakajú, ţe si uchmatnú niečo z "mastného hrnca", ku ktorému sa Babík dostal. 

 

Kino Mier 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kino Mier premietne o 17. hod. rozprávku Alvin a Chipmunkovia: Čiperná jazda, o 19. hod. 

komédiu Dedo je lotor. 

 

Kino Úsmev 

 

LEVOČA. Kino Úsmev premietne o 19. hod. komédiu Rodina na prenájom. 

 

Kino Tatra 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. O 19. hodine budú premietať komédiu pod názvom Rodina na prenájom v trvaní 96 minút. 

 

Pohotovosť lekární 

 

POPRAD. Limba, Západ, Podtatranská 5 KEŢMAROK. Ľubka, Dr. Daniela Fischera 2231 SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Tesco, 

Medza 5, tel. č. 053/417 68 84. STARÁ ĽUBOVŇA. Laudanum, Levočská 4 

 

Sobota, 30. 1. 

 

Explózia tanca 
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POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 18.00 predvedú tanečnice z Bella Arabia v spolupráci s tanečno-pohybovým 

zoskupením Art Danse svoje stvárnenie noci v podaní orientálneho tanca. 

 

Oslavy výročia súboru Smiţančanka 

 

SMIŢANY. Pri príleţitosti 45. výročia zaloţenia folklórnej skupiny Smiţančanka sa o 16. hod. v spoločenskej sále 

kultúrneho domu uskutoční slávnostný program. 

 

Pochod na beţkách 

 

STARÁ ĽUBOVŇA/ MATYSOVÁ. Na trase Stará Ľubovňa – Osly Marmon – Matysová sa na 14 kilometroch uskutoční 6. 

ročník pochodu na beţkách. Zraz účastníkov je naplánovaný na 10. hodinu na parkovisku pod hradom Ľubovňa. V cieli 

bude čakať na účastníkov občerstvenie a dobrá nálada. 

 

Kino Mier 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kino Mier premietne o 17. hod. rozprávku Alvin a Chipmunkovia: Čiperná jazda, o 19. hod. 

komédiu Joy. 

 

Kino Tatra 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. O 19. hodine budú premietať komédiu pod názvom Rodina na prenájom v trvaní 96 minút. 

 

Pohotovosť lekární 

 

POPRAD. Adus – Poliklinika ADUS, Mnoheľova 2 KEŢMAROK. Ľubka, Dr. Daniela Fischera 2231 SPIŠSKÁ NOVÁ VES. 

Tesco, Medza 5, tel. č. 053/417 68 84. STARÁ ĽUBOVŇA. Dr. Max, OD Kaufland 

 

Nedeľa, 31. 1. 

 

Kráľ Drozdia brada 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry divadlo Maska zo Zvolena zahrá pôvodné činoherné predstavenie na motívy 

rozprávky bratov Grimmovcov. Princezná Margaret odmieta pytačov, a tak sa dostane do hnevu tatka – kráľa, ktorý jej 

priţení za muţa ţobráka. Rýmované predstavenie plné fantázie so šašom, s ţobrákom, princeznou a pesničkami sa 

začína o 10.00. 

 

Príbeh víly a škriatka 
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KEŢMAROK. V mestskom kultúrnom stredisku v naštudovaní Divadla Tamariki z Banskej Bystrice si môţete pozrieť 

krehký a voňavý príbeh, plný prekvapení a nezbedného chichotania, v ktorom vám škriatok a víla prezradia tajomstvá 

prírody. Porozprávajú o tom, ţe aj voda môţe plakať, stromy rozprávať a kvety tancovať. 

 

Korčuľovanie 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 15. hod. môţu deti a dospelí korčuľovať na malej ľadovej ploche pri zimnom štadióne. Verejné 

korčuľovanie na zimnom štadióne sa uskutoční o 18. hod. 

 

Koncert Kollárovcov 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Koncert známej kapely Kollárovci sa uskutoční v priestoroch kina na Mieri o 16. a 18.30. 

 

Spišské divadlo 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pre detského diváka je určená rozprávka s pesničkami o najväčších ušiach na svete, plná 

zvláštnych bytostí a tajomstiev pod názvom Jakub s veľkými ušami, ktorú zahrajú herci SD o 16. hod. 

 

Kino Úsmev 

 

LEVOČA. Kino Úsmev premietne o 19. hod. drámu Fúsi. 

 

Kino Tatra 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. O 16. hodine je na programe detské animované predstavenie pod názvom Ľadová sezóna v trvaní 86 

minút. O 19. hodine budú premietať romantickú komédiu Milenci tých druhých v trvaní 95 minút. 

 

Pohotovosť lekární 

 

POPRAD. Altea, Nám. sv. Egídia 25 KEŢMAROK. Ľubka, Dr. Daniela Fischera 2231 SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Tesco, 

Medza 5, tel. č. 053/417 68 84. STARÁ ĽUBOVŇA. Schneider, Obrancov mieru 8 

 

Pondelok, 1. 2. 

 

Kino Mier 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kino Mier premietne o 17. hod. rozprávku Alvin a Chipmunkovia: Čiperná jazda, o 19. hod. 

komédiu Joy. 

 

Pohotovosť lekární 

 

POPRAD. Sunpharma, Teplická 3 KEŢMAROK. Ľubka, Dr. Daniela Fischera 2231 SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pri stanici, 

Odborárov 568, tel. č. 053/429 86 93 STARÁ ĽUBOVŇA. Dr. Max, OD Kaufland 

 

Výstavy 

 

Tatranský ľadový dóm 

 

HREBIENOK. Verejnosti je kaţdý deň sprístupnená ľadová bazilika s bohatou výzdobou v barokovom štýle, ktorá potrvá 

aţ do konca marca. Výstavy Peter Ujčík POPRAD. V Scherfelovom dome v pondelok, štvrtok a piatok od 9.00 do 15.00 

nájdete aţ do konca januára prierezovú výstavu talentovaného výtvarníka z podtatranského regiónu Petra Ujčíka. 

 

Nálezisko neandertálskeho človeka 

 

GÁNOVCE. Podtatranské múzeum v Poprade v spolupráci s Obecným úradom v Gánovciach a Občianskym zdruţením 

Neandertal v Gánovciach pripravilo v priestoroch Obecného úradu v Gánovciach výstavu s názvom Gánovce – nálezisko 

neandertálskeho človeka. Návštevníkovi pribliţuje nálezy rôznych odtlačkov listov a zvyškov kostí zvierat, ktoré sa našli 

pri ťaţbe travertínu v miestnom lome na lokalite Hrádok od konca 19. storočia do druhej polovice 20. storočia. 

Záujemcovia si ju môţu pozrieť v čase úradných hodín na Obecnom úrade v Gánovciach aţ do júna 2016. 

 

Galéria umelcov Spiša 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Stále expozície: Terra gothica, Jozef Hanula. Aktuálne výstavy: Papier Cole, unikátny projekt 

prezentujúci montáţ a koláţ v súčasných dejinách výtvarného umenia na Slovensku. Výstava s výberom okolo 110 diel 

od 52 autorov bude otvorená do 21. februára. Do 21. februára potrvá aj výstava súčasného umenia zo Španielska 9 X 9 / 

Spiš – Spain. Prvá časť výstav súčasného umenia v rámci výmenného projektu s galériou Coll Blanc konfrontujúca tvorbu 

deviatich španielskych výtvarníkov. V rámci projektu 9 X 9 / Spiš – Spain si môţu návštevníci pozrieť výber z tvorby 

spišskej výtvarníčky Kataríny Balúnovej na tému urbánneho priestoru a konfrontácie mesta i prírody. 

 

Multifunkčné energetickobanícke centrum 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. STM – Vysunutá expozícia: História baníctva na Spiši. Stála výstava: Zbierka nerastov Jitky 

Bohovicovej, Eduarda Münznera, Jozefa Badára a Petra Číţeka reprezentuje viac ako 1300 kusov vzoriek zo Slovenska, 
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Česka a 23 krajín sveta. Do konca februára je otvorená výstava v Multicentre Čaro nepoznaného II. – fotografia a plastika 

v tvorbe Jirka Čepila. Expozície si verejnosť môţe pozrieť v pracovné dni od 9. do 15. hod. 

 

Spišské múzeum 

 

LEVOČA. Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum pripravilo výstavu U nas na Spišu. Vyšívané čepce, zástery, 

kroje sviatočné i všedné, modrotlačové formy, keramické dţbány a riady, drevené plastiky a hračky, kovové zvonce, či 

formy na medovníky, odkryjú ozveny sveta, ktorý sa pomaly míňa a stráca. Toho sveta, ktorý bol po dlhé storočia 

vytváraný rukami našich predkov v prostredí, ktorému teraz hovoríme ľudové či dedinské. Autorský kolektív výstavy U 

nas na Spišu – ju poskladal výlučne zo zbierkového fondu SNM-Spišského múzea v Levoči. Pohľadom na jednotlivé 

zbierky a kolekcie zbierkových predmetov poukáţe na človeka, ktorý ich vytvoril, pouţíval a zachoval. Výstava chce byť aj 

poctou všetkým, ktorí sa dlhodobo snaţili zachovať poklady miestnej ľudovej kultúry. Všetkým pracovníkom, ktorí sa 

zameriavali na dokumentovanie, zber, spracovanie a zachovanie ľudových a ľudovoumeleckých predmetov. Výstava je 

inštalovaná na viac ako 500 m2 a je na nej prezentovaných 450 exponátov. Pre verejnosť je otvorená v budove múzea, 

na Námestí Majstra Pavla 40, denne od 9. do 17. hod. Spišské múzeum predstavuje v historickej radnici výstavu Staré – 

nové. Výstava prezentuje nové mená v súčasnej fotografii v konfrontácii s etablovanými autormi, ako aj originálne ukáţky 

dobových fotografických techník. Potrvá do konca marca. 

 

Národopisnom múzeum v Smiţanoch 

 

SMIŢANY. Múzeum Spiša, Národopisné múzeum v Smiţanoch, prezentuje výber najzaujímavejších exponátov zo ţivej a 

neţivej prírody formou Malej expozície prírody Spiša. Prostredníctvom lektorského slova sa návštevníci dozvedia veľa 

novostí z ríše zvierat, rastlín, minerálov, hornín a skamenelín. Výstava potrvá do konca roka. 

 

l Pamiatky a atrakcie Ľubovniansky hrad a skanzen 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. Najväčšia a najvýznamnejšia kultúrna pamiatka v regióne, Ľubovniansky hrad, má otváracie hodiny 

upravené takto: hrad je otvorený pre návštevníkov od utorka do piatka v čase od 9.00 do 16. hodiny, pričom posledný 

vstup je o 15. hodine. 

 

Hrad v Keţmarku 

 

KEŢMAROK. Keţmarský hrad je jediný úplne zachovaný hrad na Spiši. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1463. 

Stavitelia a prví majitelia hradu boli bratia Imrich a Štefan Zápoľskí. V roku 1528 ich vystriedala rodina Lasky, v roku 1571 

Ján Rueber a v rokoch 1579 – 1684 ho vlastnili štyri generácie rodiny Thököly. Posledný majiteľ hradu bol Ferdinand 

Rueber a v roku 1702 ho odkúpilo mesto Keţmarok. Jeho krásy si môţete pozrieť od pondelka aţ do piatka od 9.00 do 

16.00. Vstupy sú kaţdú celú hodinu okrem 12. hodiny. 
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Dom ľubovnianskeho mešťana 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. Dom ľubovnianskeho mešťana je mestské múzeum, prezentujúce ţivot obyvateľov Starej Ľubovne 

na konci 19. storočia. Expozícia predstavuje predovšetkým ukáţku štýlu bývania, ktorú sprítomňujú figuríny v dobových 

kostýmoch. Súčasťou expozície je mincovňa, kde sa razí ľubovnianska mena, a to ľubovniansky zlatý a ľubovniansky 

medenák, ktorý si môţe kaţdý návštevník vlastnoručne vyraziť. Dom sa nachádza v centre na námestí. 

 

Krásy kaštieľa 

 

SPIŠSKÁ BELÁ/STRÁŢKY. Vysunuté pracovisko Slovenskej národnej galérie v kaštieli Stráţky je otvorené od utorka do 

nedele v čase od 10. do 18. hod. V areáli kaštieľa nájdete expozíciu historického nábytku, interiérových predmetov a 

umeleckého remesla, expozíciu portrétov zo 17. aţ 19. storočia na Spiši, expozíciu Ladislava Medňanského, ako aj 

historickú kniţnicu. V parku kaštieľa je inštalovaná stála expozícia sochárstva 20. storočia, v ktorej sú zastúpené diela 

najvýznamnejších slovenských umelcov. 

 

Nestville Park 

 

HNIEZDNE. Expozícia tradičných ľudových remesiel a liehovarníctva na severnom Spiši, ktorej cieľom je priblíţiť celý 

sled pracovných činností spojených s pestovaním a zuţitkovaním obilia na výrobu liehu podľa zvykov a receptúr a s 

vyuţitím tradičných remesiel. Srdcom expozície je jeden z najväčších vyrezávaných obrazov v Európe, znázorňujúci 

typický ţivot obyvateľov obce Hniezdne. 

 

(jp, ešl, rin) 

 

Foto: 

 

Verejné korčuľovanie Uskutoční sa v Spišskej Novej Vsi v nedeľu o 18. hod. FOTO: JOPE 

 

Spišské divadlo zahrá v nedeľu rozprávku Jakub s veľkými ušami poteší všetky deti. FOTO: ARCHÍV SD 

 

Pochod Uskutoční sa medzi Starou Ľubovňou a Hajtovkou. FOTO: KSTSL.SK 

 

Víkend v Tatrách bude patriť ľadovým umelcom Na Hrebienku sa budú konať majstrovstvá sveta v tesaní ľadových sôch. 

FOTO: JP 

 

Tatranský ľadový dóm Otvorený je pre verejnosť kaţdý deň v týţdni. FOTO: JP 

 

Späť na obsah 
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1.30.  TÝŢDEŇ NA SPIŠI – ČO SA UDIALO ZA 7 DNÍ 

 [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 8; jp,ešl, rin ; Zaradenie: Z OBCÍ/SPRAVODAJSTVO] 

 

V areáli TANAP–u pribudla kamera 

 

VYSOKÉ TATRY. Uţ presne šesť rokov prináša Správa Tatranského národného parku (TANAP) pre širokú verejnosť 

nezvyčajné prenosy z prírody. Jednu kameru nainštalovali aj pred vtáčie kŕmidlo. Treskúca zima dorazila do Tatier. 

Správa TANAP–u umiestnila ďalšiu webkameru. Vtákov môţete sledovať pri raňajkách či obedoch. Ako pre TASR uviedol 

riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko, podľa ohlasov z minulého roka touto kamerou podnietili veľa škôl, dôchodcov a 

milovníkov prírody, ktorí zostrojili kŕmidlá a začali tieţ prikrmovať vtáctvo. Ochranári upozorňujú na niekoľko zásad, aby 

sme viac zvieracím priateľom neuškodili, ako pomohli. Dôleţité je vybrať dobré miesto pre kŕmidlo. Najlepšie, ak je v okolí 

dostatok stromov, kvôli úkrytu pred prirodzenými predátormi. Kŕmiť by sme ich nemali solenými, údenými či praţenými 

potravinami a ani cestovinami. Ideálne je nasypať im mak, proso, loj, maslo či orechy. 

 

Nová materská škola pre rómske deti 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskej Novej Vsi otvorili novú materskú školu pre rómske deti. Tie sa presťahujú z 

existujúcej škôlky v neďalekej rómskej osade na Potočnej ulici do novovytvorenej na Tehelnej ulici. Doterajšia škola bola 

v prevádzke od roku 1972 a nepostačovali priestory, ale ani kapacita. Mesto zrekonštruovalo neďalekú nevyuţívanú 

administratívnu budovu na trojtriednu materskú školu, v ktorej bude moţné zaškoliť minimálne 54 detí v predškolskom 

veku. Rekonštrukcia spolu s vonkajšími úpravami a oplotením stála mesto 80-tisíc eur. 

 

V Ľubovni si ţiadatelia pozrú byty 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. Ţiadatelia o pridelenie bytu v Starej Ľubovni sa konečne dočkajú. Mesto zverejnilo oznam o tom, ţe 

záujemcovia si svoje budúce bývanie môţu pozrieť na verejnej prehliadke v stredu od 15. do 16. hodiny. Mesto prisľúbilo, 

ţe zverejní zoznam tých, ktorí splnili kritériá a odporučila ich komisia sociálnych veci, rodiny, bytovej politiky a 

zdravotníctva. Všetkých zároveň potvrdil primátor mesta. 

 

(jp,ešl, rin) 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Do štrajku našich učiteľov sú zapojené aj školy na Spiši 

 [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 4; JANA PISARČÍKOVÁ, PETER RINDOŠ, EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: 

SPRAVODAJSTVO] 

 

PEDAGÓGOVIA OČAKÁVAJÚ ŢIADANÉ ZMENY 
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Do štrajku učiteľov sa tento týţdeň zapojili aj viaceré školy na Spiši. Situáciu v nich sme monitorovali. 

 

REGIÓN SPIŠA. V okrese Poprad sa do štrajku zapojili v štyroch základných školách, v okrese Keţmarok ani v jednej. V 

Staroľubovnianskom okrese išlo o dve školy. Výnimka neboli ani školy v okresoch Spišská Nová Ves (päť škôl), Levoča 

(tri školy) a Gelnica (jedna škola). 

 

POPRAD 

 

Aj popradské školy chcú lepšie podmienky 

 

Umelecká škola, Francisciho, Fraňa Kráľa v mestskej časti Veľká a Základná škola s materskou školou Letná v Poprade 

sú základné školy, ktorých učitelia sa rozhodli bojovať za svoje práva. Ani jedna škola však neostala zatvorená. Aj 

napriek tomu, ţe učitelia spomínaných štyroch škôl sa do štrajku zapojili, o deti bolo postarané. V základnej škole na 

Francisciho ulici si dokonca ţiaci druhého stupňa lámali hlavy nad krátkou písomkou. "Do štrajku sa u nás zapojila iba 

jedna učiteľka, takţe škola funguje, ako má," vysvetlil riaditeľ školy Miroslav Jagáč. Ôsmaci a jedna trieda deviatakov do 

školy nešli Viac učiteľov sa rozhodlo bojovať za svoje práva v Základnej škole Fraňa Kráľa v mestskej časti Popradu – 

Veľká. Zapojilo sa dvanásť učiteľov, jedenásť nie. "Kaţdým dňom sa číslo ale mení," povedal riaditeľ školy Richard 

Bekess. Škola pracovala podľa moţností, programu a rozvrhu. Voľno dostali iba ôsmaci a jedna deviata trieda. "Tak ako 

doteraz bol zabezpečený chod školského klubu detí, ţiaci prvého aţ štvrtého ročníka pokračovali podľa plánu. Ţiaci 

piateho, šiesteho a siedmeho ročníka mali upravené vyučovanie. Tridsaťpäť siedmakov a ôsmakov je na lyţiarskom 

zájazde. Zabezpečený bol dozor, v kuchyni podávali stravu," opísal chod školy Bekess. 

 

Zapojila sa aj umelecká škola 

 

V obmedzenom reţime pracovala aj Základná umelecká škola v Poprade. Do štrajku sa zapojilo 16 učiteľov. Ako 

informovala škola, vyučovanie v tento deň nebolo vo výtvarnom odbore, vrátane elokovaných pracovísk, v predmete 

hudobná náuka, od 2. ročníka vyššie, v predmete ľudový tanec a v niektorých triedach hudobného odboru. 

 

Letná začala so štrajkom aţ v utorok 

 

Posledná zo zapojených popradských základných škôl, Letná, avizovala štrajk od utorka do piatku. Fungovať budú v 

krízovom reţime a vyzývajú rodičov, aby svoje ratolesti nechali doma. "Ak by vám to robilo značné problémy, poskytneme 

vašim deťom potrebnú starostlivosť v materskej škole a základnej škole," napísala riaditeľka Viera Grohová na 

internetovej stránke školy. Deti sa môţu prihlásiť aj na stravu, prípadne sa z nej odhlásiť. 

 

STARÁ ĽUBOVŇA 
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Jedna základná i stredná 

 

V Staroľubovnianskom okrese sa ako prvá na zozname štrajkujúcich objavila Základná škola vo Vyšných Ruţbachoch. 

Vyučovanie v nej prerušili od pondelka. Podľa riaditeľky bude štrajk trvať neobmedzene. "Zapojilo sa doň všetkých 13 

pedagogických zamestnancov," povedala Valéria Pulščáková. Dodala, ţe o štrajku boli vopred upovedomení všetci 

rodičia školákov. V zariadení budú čakať, ako sa situácia vyvinie. Druhá škola, ktorá sa zapojila do štrajku, bolo 

staroľubovnianske cirkevné gymnázium. Tunajší pedagógovia sa tak rozhodli v uplynulý piatok. Oznam zverejnila škola 

na svojej webstránke, s prerušením vyučovania oboznámila i ţiakov a rodičov. "Termín štrajku síce prichádza pred 

voľbami, v princípe však naši učitelia súhlasia s poţiadavkami kolegov, ktoré sú legitímne," povedal riaditeľ gymnázia 

Pavol Chmeliar. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

 

Maturanti písali testy 

 

Štrajkovali aj učitelia Gymnázia na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi. Riaditeľka Mária Kaľavská prízvukovala, ţe 

škola do štrajku nešla. "Nie je to aktivita školy, ale individuálna aktivita učiteľov. Škola je otvorená, fungujeme, aj keď v 

skrátenom a núdzovom reţime. Časť pedagogického zboru sa zapojila individuálne do štrajku a časť zostala v práci. S 

učiteľmi, ktorých som mala k dispozícii, som zabezpečila vyučovanie." Do štrajku sa z gymnázia zapojilo 24 

pedagogických zamestnancov z celkového počtu 36. Učili sa ţiaci primy aţ kvarty, prvé štyri hodiny. Do školy museli prísť 

aj maturanti, ktorí si na nečisto vyskúšali písomné testy externej maturity z anglického jazyka. Polovica zo 16 tried tak 

mala voľno. Aký názor majú na situáciu maturanti, sme sa opýtali ich. "Učitelia, ktorí sa štrajku zúčastnili, robia správnu 

vec. Nebojujú len za seba, ale aj za nás. Našu budúcnosť," znela najčastejšia odpoveď. Vyučovací proces upravili Do 

štrajku sa zapojilo aj Gymnázium na Školskej '75lici v Spišskej Novej Vsi. Riaditeľ školy Jozef Kačenga povedal, ţe 

štrajk podporilo 25 učiteľov. "V škole ostalo 12 pedagógov. Na základe prijatých opatrení škola pokračuje v obmedzenom 

reţime. Ţiaci sa učia nie podľa pôvodného rozvrhu, ale upraveného, aby sme zabezpečili vyučovací proces. Vyučovacie 

hodiny sme časovo nekrátili, ale zníţili sme ich počet. Ak bude štrajk trvať dlhšie, budeme čakať na oznámenie 

štrajkového výboru, ktorým dňom štrajk skončí." 

 

Nízke platy učiteľov 

 

Do štrajku sa pripravovali aj učitelia ZŠ v Spišskom Štvrtku (okres Levoča). Učiteľ matematiky Tomáš Macko je osoba 

zodpovedná za štrajk na škole. "Rozhodli sme sa zapojiť symbolicky. Súhlasilo s tým 70 percent učiteľov. Ţiaci budú mať 

riaditeľské voľno a škola bude zatvorená. Vyše 260 detí ostane v utorok doma," povedal učiteľ. Vyštudovaný pedagóg sa 

zamýšľa nad otázkou, či má ostať pri súčasnom plate ďalej v školstve. "Som otec rodiny, mám dve deti a môj plat sa 

pohybuje podľa príplatkov od 500 do 600 eur. Z toho sa nedá vyţiť. Je potrebné urobiť zmeny zo strany ministerstva 

školstva aj v oblasti vzdelávania nás, pedagógov." 
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JANA PISARČÍKOVÁ, PETER RINDOŠ, EVA ŠOLTÍSOVÁ 

 

Foto: 

 

V popradských základných školách Štrajk vyučovanie nenarušil. FOTO:JP 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Kolkárom Veľkého Šariša sezóna zatiaľ vychádza 

 [Prešovské noviny; 03/2016; 26/01/2016; s.: 21; JOZEF JURČIŠIN ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Kolkári Veľkého Šariša majú v najvyššej slovenskej súťaţi výbornú sezónu. Po prvej časti extraligy boli spomedzi 

štrnástich tímov na piatom mieste. A keďţe v prvých dvoch odvetných kolách bodovali naplno, dotiahli sa na tretí Inter 

Bratislava. 

 

VEĽKÝ ŠARIŠ. Ťaţko hľadať príčinu obratu, pretoţe na prvý pohľad sa aţ tak veľa nezmenilo, veď muţstvo má uţ viac 

rokov stabilizovaný káder. Kým však napríklad v predošlej sezóne, ktorá sa na pomery jednej z bášt kolkárskeho športu 

na východnom Slovensku skončila katastrofálne – aţ na deviatom mieste, sa im pritrafilo mnoho nešťastných prehier, v 

novom ročníku sa im šťastlivo vyhýbajú. Naopak, aktuálne ťahajú šnúru troch výhier v rade. 

 

Pohoda v druţstve 

 

Predseda kolkárskeho oddielu TJ Slavoj Veľký Šariš a tréner extraligistov Peter Peregrin má v príčinách dobrého 

postavenia jasno. "Silní sme psychicky, dobrá pohoda panuje v druţstve, lepšie sa koncentrujeme na zápasy." Dvaja lídri 

Rado Foltin a Peter Magala (obaja odohrali všetky zápasy, prvý iba raz neprekonal cenenú 600bodovú hranicu 

zhodených kolov a druhý len dvakrát pre kolektív nebodoval, pozn. red.) sú dlhodobejší, dobre im však začali sekundovať 

viacerí ďalší. "Áno, máme vyrovnanejší káder, aţ osem stabilných hráčov, kaţdý sa snaţí byť v základnej šestke," dodal 

P. Peregrin. O vyrovnanosti svedčia zápasové štatistiky. V posledných zápasoch sa aţ piati hráči zmestili do rozhrania od 

605 do 581 bodov, či od 602 do 572 bodov. Ak všetko pôjde takto ďalej, tak je reálne, ţe Veľkošarišania skončia do 

piateho miesta a zahrajú si niektorú z európskych pohárových súťaţí. 

 

Ešte čo-to chýba 

 

Predstaviteľov klubu navyše nemusí tešiť len zisk bodov, ale aj spôsob. Papierovo slabších súperov si drţia poriadne na 

dištanc. Naposledy to predviedli v Spišskej Novej Vsi, ale aj doma proti Košiciam či Galante. Jednotliví hráči však 

neţiaria prehnanou spokojnosťou. "Som so sebou spokojný. A keby sme ako druţstvo mali o dva body viac, tak by som 

bol ešte spokojnejší," vyjadril sa R. Foltin, ktorý ako bývalý hráč dlhodobého lídra slovenskej extraligy Podbrezovej získal 

celý rad titulov. O tom, ţe druţstvo mohlo byť na tom ešte lepšie, je presvedčený aj P. Magala. "Ţe stojíme lepšie ako v 
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minulej sezóne? To je šport. Nielen kaţdá sezóna, ale aj kaţdý zápas je iný. Kolektívne teraz všetci dosahujeme lepšie 

výsledky. Hlavné je, ţe sme nespanikárili v zápasoch, v ktorých sme prehrávali. To nás posilnilo." V. Vitkovič ml. si ţelá, 

aby do konca sezóny boli hráči vyrovnaní vo výkonoch, aby sa to zaobišlo bez "výbuchov". "Mám lepšiu sezónu, ale i tak 

sa objavujú výpadky. Niekedy mám taký zlý hod, ţe sa sám čudujem," poznamenal. 

 

Aj do tretice? 

 

V tejto sezóne nehrá ţenské druţstvo v ţiadnej súťaţi, pre nedostatok hráčok sa odhlásilo z extraligy. A to ešte pred pár 

rokmi získalo titul majsteriek Slovenska. Dve hráčky sú však na striedavom štarte za neďalekú Spišskú Novú Ves a 

najmä Michaela Beňová pomáha Spišiačkam k veľmi dobrému postaveniu v tabuľke, zatiaľ priebeţnému druhému miestu. 

Nuţ a v predposlednú januárovú nedeľu bol štart odvetnej časti v súťaţi dorastencov. Veľkošarišania pod vedením Ivety 

Perecárovej získali titul vlani i predvlani. Bude aj do tretice? Tím sa veľmi zmenil, poriadne omladol, jeho ťahúňom je 

Marián Foriš, jeden z najlepších hráčov v celej súťaţi. Po pár rokoch pribudla do zostavy opäť dievčina Kamila Vrbová – 

a vôbec sa nemusí za svoje výkony hanbiť. Pri súbehu rôznych okolností môţe teda motyka poriadne vystreliť. 

 

JOZEF JURČIŠIN 

 

Foto: 

 

Extraligisti z Veľkého Šariša Hore (zľava) Hliviak, Vitkovič ml., Varga, dole Foltin, Beran, Olejňak, Magala, Čech. FOTO: 

JOJU 
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1.33.  Vlčiaky majú jedného pána na celý ţivot 

 [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 7; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: ROZHOVOR] 

 

ZA PSÍMI ZÁPRAHMI JE TVRDÝ KAŢDODENNÝ TRÉNING 

 

Radoslav Tokarčík zo Spišskej Novej Vsi sa na celý ţivot upísal chovu psov. S aljašskými malamutmi dosahoval 

výborné výsledky na pretekoch psích záprahov. V súčasnosti jeho dva československé vlčiaky ţnú úspechy na 

výstavách. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Novovešťan Radoslav Tokarčík mal odmala vzťah k štvornohým chlpáčom. Prvé skúsenosti s 

kamarátskym tvorom získaval cez letné prázdniny u babky na Dedinkách. Ako šiel čas, zadováţil si do bytu v činţiaku 

kríţencov niţšieho vzrastu. Výrazný posun v jeho záľube nastal, keď sa vrátil z vojny. 

 

Plemená stvorené na ťahanie 
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"Mal som 21 rokov a túţbu mať psa, ktorý bude spĺňať moje predstavy. Rozhodol som sa pre aljašského malamuta, 

pretoţe som mal vzťah k športu. Rád som behával. Malamuty patria medzi severské psy a ich cvičenie je výzvou vašim 

schopnostiam. Sú pracovné, potrebujú niečo robiť. Do dobrej kondície sa dostanú výcvikom, hraním a vybehaním na túre, 

či popri bicykli. Sú to plemená stvorené na ťahanie," vysvetľuje Tokarčík. K sučke Akine pribudol časom pes Aron. Po 

roku spoločných tréningov sa aktívny športovec prihlásil na preteky na Donovaloch. "Boli to prvé pokusy. Snaţili sme sa 

nájsť spoločnú techniku. Ja som sa učil správne behať na lyţiach, malamuty reagovať na povely mašéra (psovoda–pozn. 

red.). Dolaďovali sme to tri roky," spomína. Za účasťou na pretekoch sa skrýva drina, ktorá pozostáva v kaţdodennom 

tréningu. "Príprava je veľmi náročná. Dôleţitá je výborná kondička celého tímu. V letných mesiacoch som denne behal 

niekoľko kilometrov. Od septembra, keď horúce dni ustali, pripojili sa aj psy. Trate sme postupne predlţovali, aţ sme 

behávali šprinty na 12 kilometrov. Postupne sa naše výkony zlepšovali." 

 

Prvé úspechy 

 

Prichádzali prvé úspechy v pretekoch psích záprahov na Slovensku aj v zahraničí. "Moji štvornohí zverenci boli veľmi 

šikovní a tak tých ocenení bolo veľa. Za jedno z najvýznamnejších ocenení povaţujem druhé miesto v Polomke v roku 

2002. Súťaţil som vtedy v tandeme s malamutom Aronom. Na trati boli aj plemená psa sibírsky husky, ktorí sú lepší beţci 

ako malamuty. Aron si však počínal veľmi dobre, výsledkom čoho bolo výborné umiestnenie." Zanietený športovec chcel 

v tomto druhu športu pokračovať i naďalej. K malamutovi si zadováţil dvoch alaskanov Lukyho a Kima. Tí mali v hlave len 

beh. Vďaka nim sa dostával na psích záprahoch na prvé priečky. Zranenie kolena však urobilo Novovešťanovi škrt ďalším 

plánom a s pretekami musel skončiť. 

 

Plemeno s veľkým temperamentom 

 

Zdravotné problémy ho však neodradili od toho, aby s chovom psov skončil. Ako prvý v Spišskonovoveskom okrese si 

pred 12 rokmi kúpil šteňa československého vlčiaka. "Vţdy sa mi páčili vlky a toto plemeno je kríţenec nemeckého 

vlčiaka s karpatskými vlkmi. Má neuveriteľnú podobu. Do dvoch rokov sa šteniatka potrebujú socializovať, pretoţe po 

vlkoch zdedili plachosť. Treba ich brávať medzi ľudí a kaţdý deň ich cvičiť. Sú to inteligentné dominantné psy, majú dobrú 

pamäť. Sú silní a nebojácni a neraz treba krotiť ich temperament. Zároveň sú to úţasní kamaráti. Po vlkovi majú tú 

vlastnosť, ţe vás berú ako jedného pána, ktorého po celý ţivot počúvajú a milujú," charakterizuje plemeno Tokarčík. 

 

Šampión Slovenska 

 

Preteky psích záprahov vymenil chovateľ za medzinárodné výstavy psov. Za desať rokov vyhral vlčiak Šakir rôzne 

výstavy. Patrí medzi ne európska výstava v Nitre pred desiatimi rokmi, v poľskej Poznani bol na svetovej výstave vo 

svojej triede druhý. Je šampiónom Slovenska mladých, dospelých aj veteránov. Pred rokom si chovateľ zadováţil k 

vlčiakovi Šakirovi sučku Myju. Oboch psov chová na záhrade neďaleko svojho bydliska. Kaţdý deň vyráţajú na 

dvojhodinové vychádzky, ktoré sa cez víkend predlţujú. "Hoci sú to nemé tváre, preţijete s nimi mnoţstvo pekných 
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záţitkov. Sú to veselé tvory a človek sa pri nich odreaguje. Počúvajú vás a zároveň chránia. Nie nadarmo sa hovorí, ţe 

pes je najlepším priateľom človeka," zamýšľa sa psičkár. 

 

Priateľský k deťom 

 

Na otázku, či je pre ľudí toto plemeno nebezpečné, chovateľ krúti hlavou. "Československého vlčiaka sa netreba obávať. 

Je priateľský aj k deťom. Nie je ale vhodný pre chovateľa, ktorý nemá skúsenosti. Vlčiak musí mať pravidelný výcvik, aby 

bol poslušný. Tvrdá ruka na neho neplatí, skôr treba nájsť výchovné finty." Tohto roku čaká Tokarčíka európska a 

klubová výstava chovateľov československého vlčiaka, na ktorom sa predvedie skúsený Šakir. 

 

EVA ŠOLTÍSOVÁ 

 

Foto: 

 

R. Tokarčík Na spoločnej prechádzke. FOTO:EŠL 

 

Medzinárodné výstavy Chovateľ si domov odniesol mnoho ocenení. FOTO: ARCHÍV R.T. 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Mladí Bardejovčania sa pomaly zlepšujú 

 [Prešovské noviny; 03/2016; 26/01/2016; s.: 21; mač ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Mladí basketbalisti z klubu Rytieri Bardejov odohrali dvojzápas proti Spišskej Novej Vsi. 

 

BARDEJOV. Chlapci, ktorí s basketbalom ešte len začínajú, odohrali v úvode sezóny dva zápasy vonku a na Spiši 

zaznamenali iba šesť bodov. V odvete to uţ bolo o niečo lepšie. "V oboch dueloch kládli chlapci väčší odpor ako v prvých 

zápasoch a súperovo konto sa nám podarilo zaťaţiť vyšším počtom bodov. Príleţitosť dostali všetci osemnásti hráči," 

prezradil tréner Kobulnický. 

 

(mač) 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Budúci nájomcovia musia zloţiť zábezpeku 

 [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 11; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

DOTERAJŠIE PODMIENKY TOLEROVALI 
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Spišská Nová Ves sprísnila podmienky budúcim nájomcom mestských bytov. Tí budú musieť po novom zloţiť 

zábezpeku. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Samospráva od nového roku stanovila prísnejšie podmienky prenajímania mestských bytov. 

"Mesto sa rozhodlo zásadnejšie riešiť túto oblasť. Jednou zo zmien je povinnosť ţiadateľa predloţiť potvrdenie o evidencii 

v registri poistencov Sociálnej poisťovne. Na mestskom úrade sme sa stretávali s prípadmi, ţe ţiadatelia uviedli 

nepravdivý údaj o výške príjmu," povedala prednostka mestského úradu Jela Bednárová. 

 

Podmienky boli tolerantné 

 

Ďalšia zmena sa týka povinností nájomcu mestského bytu. "Naše podmienky boli doteraz aţ priveľmi tolerantné. Nemali 

sme ţiadnu zábezpeku v prípade, ak nájomca prestal platiť. Po novom musí nájomca zloţiť na účet mesta zábezpeku vo 

výške 150 eur, ak ide o byt na Lesnej a Potočnej ulici. Čiastku 300 eur zloţí nájomca bytov na ulici Medza 6 alebo J. 

Fabiniho 24. Zloţené peniaze bude mesto oprávnené pouţiť po ukončení nájmu na plnenie úhrad za nájomcu v prípade, 

ţe si nebude plniť podmienky stanovené v zmluve," doplnila prednostka. Dlhy za nájom Mesto zvyšuje poplatky aj za 

umiestnenie v domoch osobitného určenia. Ak chce byť v zariadení umiestnený Novovešťan vlastniaci v období 

posledných päť rokov pred podaním ţiadosti dom alebo byt, ktorý predal, daroval prípadne previedol na inú osobu, 

zaplatí jednorazový príspevok na údrţbu bytového fondu. Ak bol ţiadateľ vlastníkom rodinného domu, z pôvodných 

995,81 eura zaplatí dvetisíc eur. Ak vlastnil byt, namiesto 497,90 eura zaplatí tisíc eur. "V minulom roku sa celkový dlh za 

nájom bytov a za sluţby spojené s uţívaním bytov zníţil o takmer 50-tisíc eur. Mesto zniţuje výšku dlhov po dohode s 

nájomcami na základe dobrovoľného plnenia, taktieţ prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu a v krajných 

prípadoch výkonom exekúcie," dodala Bednárová. Konkrétnu výšku nedoplatkov na nájomnom v mestských bytoch 

redakcii mestský úrad neuviedol. 

 

Vysoká zábezpeka 

 

V uliciach mesta sme sa opýtali ľudí na názor na nové podmienky prideľovania bytov. "Zaplatiť tristoeurovú zábezpeku sa 

mi vidí vysoká čiastka. Mladé rodiny nemajú peniaze na kúpu svojho bytu, a preto ţiadajú mestský byt. Sú to umŕtvené 

peniaze, pretoţe nájom je väčšinou dlhodobý," povedal Jaroslav Dúbravský. Gabriela Suchá povaţuje toto riešenie za 

rozumné. "Kaţdý si chráni svoj majetok a zrejme to inak nebude aj v rámci mesta. Ak človek niečo dostane zadarmo, 

neváţi si to." 

 

EVA ŠOLTÍSOVÁ 

 

FAKTY 

 

O mestských bytoch 
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Spišská Nová Ves k 31. 12. 2015 vlastnila 418 bytov 

 

Patria medzi ne byty v časti "Vilčurňa": 134 bytov (Potočná ul. 57 bytov, Lesná ul. 77 bytov) 

 

Dom opatrovateľskej sluţby: 85 bytov (byty osobitného určenia určené na výkon opatrovateľskej sluţby) 

 

Ulica J. Fabiniho 4-9: 72 bytov (byty osobitného určenia určené na trvalé bývanie ťaţko telesne postihnutých občanov) 

 

Medza 6 – "Panoráma": 82 bytov 

 

Ul. J. Fabiniho 24 "Seteza": 18 bytov 

 

Zvyšných 27 bytov sa nachádza v bytovkách, kde prevláda súkromné vlastníctvo. V prípade ich vypratania, sú tieto byty 

určené na predaj 

 

Mesto k 31. 12. 2015 evidovalo 35 ţiadostí o pridelenie nielen sociálneho bytu. 

 

(ešl) 

 

Foto: 

 

Panoráma Býva v nej 82 rodín. FOTO: EŠL 
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1.36.  Závadčania oslávili fašiangy na snehu 

 [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 9; ešl ; Zaradenie: OBCE] 

 

Obec Závadka (okres Spišská Nová Ves) organizuje uţ niekoľko rokov v spolupráci s Gréckokatolíckou cirkvou fašiangy 

netradičným spôsobom. Návštevy po domoch vymenili za lyţe. 

 

HNILČÍK. Lyţiarsky svah Mraznica na Hnilčíku zaplnili minulú sobotu masky na lyţiach. Po okolí rozvoniaval variaci sa 

guláš a chuťové poháriky dráţdil horúci punč. Starosta Závadky Vladimír Kiššák (nez.) zaspomínal, ţe kedysi sa na 

fašiangy chodilo po dedine v maskách z domu do domu. "So susedmi sa poţartovalo, hrala dobrá muzika a po celý deň 

vládla veselá nálada. Keďţe sa nachádzame v kraji, kde je dostatok lyţiarskych stredísk, rozhodli sme sa pre fašiangy na 

snehu, tentoraz na Hnilčíku." 
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Zabával sa kaţdý 

 

Spoluorganizátorom podujatia bola Gréckokatolícka cirkev. "Táto myšlienka vznikla pred niekoľkými rokmi a začína sa 

stávať tradíciou. Na akcii je celý dekanát, čo znamená, ţe sú tu aj obyvatelia okolitých obcí. Pozvanie prijali aj hostia z 

obce Trnava pri Laborci. Dokopy je to okolo 100 ľudí," povedal duchovný otec zo Závadky Juraj Baran. Zabával sa kaţdý, 

kto prišiel. Pozvanie neodmietol ani rodák zo Závadky Mikuláš Vansáč. "Som veľkým patriotom obce a tak som tu nesmel 

chýbať. So známymi pospomíname, zasmejeme sa a zároveň aj zašportujeme," povedal Smiţanec. Vo zvieracích 

maskách sa predstavili Marián Krempašský a Jakub Ferenc. "Sme jedni z tých, ktorí dodrţiavajú tradície. Pracujeme v 

zahraničí, takţe sme radi, ţe nám to tohto roku vyšlo. Lyţovačka je výborná a ľudia sú úţasní. Oplatilo sa," povedal za 

oboch Krempašský.  

 

(ešl) 

 

Foto: 

 

Masky Pri lyţovaní neprekáţali. FOTO: EŠL 

 

Guláš Varil sa neďaleko lyţiarskeho svahu. FOTO:EŠL 

 

Späť na obsah 

 

1.37.   SIEŤ na stretnutiach s ľuďmi zo Spiša# 

 [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 3; PR-CL RE160007 ; Zaradenie: TÉMA] 

 

#SIEŤ a jej predstavitelia navštívili v rámci svojho programu aj Spiš. Na stretnutí nechýbali okrem regionálnych 

predstaviteľov aj lídri z predsedníctva. 

 

Politická strana #SIEŤ dokazuje, ţe je stranou, ktorá sa zaujíma o regióny. Jej lídri v týchto týţdňoch absolvujú stretnutia 

s občanmi po celom Slovensku. Dôvodom je poznať problémy regiónov. V dňoch 21. - 23. januára zavítali aj na Spiš. Vo 

štvrtok podvečer sa predstavitelia strany zastavili v Spišskej Novej Vsi v kine Mier na zábavnú večernú talkshow, 

moderovanú Štefanom Skrúcaným. Nádherné ukáţky tradičných spišských tancov predviedol folklórny súbor Čačináre. 

 

Ľudia mohli priamo diskutovať s predsedom strany #SIEŤ Radom Procházkom, podpredsedom strany, Eduardom 

Adamčíkom, ale aj miestnymi lídrami - Róbertom Kočišom a rodákom Miroslavom Špakom. Na pódiu sa predstavila aj 

Alena Bašistová, ktorá ako vedúca pracovnej skupiny pre sociálny rozvoj a ochranu predstavila aj program #Siete v tejto 

oblasti. 
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Na stretnutí si občania mohli vypočuť riešenia, ktoré strana #SIEŤ plánuje presadiť. "Za 25 rokov ste sa uţ napočúvali 

všetky sľuby, a zase znova politické strany Vám pred voľbami predkladajú sto stranové elaboráty predvolebných sľubov. 

My sme pripravili Desatoro - veľmi presný a časovomerateľný plán na praktickú podporu rodiny, malých a stredných 

zamestnávateľov, regióny, tak aby ste si ho mohli presne kontrolovať a vyvodiť voči nám zodpovednosť " povedal Rado 

Procházka. 

 

Po skončení zábavnej talkshow sa mohli občania posilniť tradičnými slovenskými špecialitami- bryndzovými pirohmi so 

slaninkou a klobáskou. Pre pravých Spišiakov bola pripravená aj degustácia Sieťovke. 

 

Ďalší deň pokračoval program v Levoči, kde sa líder #Siete stretol s miestnymi študentmi, podnikateľmi ale aj seniormi. 

 

Na záver Rado Procházka vyhlásil, ţe s ľuďmi zo Spiša sa určite vţdy rád stretne, najbliţšie plánuje navštíviť región po 

voľbách "Stretnime sa tu o 4 mesiace, a povedzme si nahlas ako budeme spoločne zlepšovať Slovensko". 

 

Objednávateľ. #SIEŤ, Röntgenova 28, Bratislava 851 01, IČO: 42 362 644 Dodávateľ: LP Promotion, s.r.o., Uránová 2, 

Bratislava 821 02, IČO: 36 658 197 

 

PR-CL RE160007 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Vďaka štátnym dotáciám sa na lyţe dostanú aj ţiaci z chudobnejších rodín 

 [Noviny Spiša; 03/2016; 26/01/2016; s.: 2,3; PETER RINDOŠ, JANA PISARČÍKOVÁ, EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: TÉMA] 

 

DNEŠNÍ ŠKOLÁCI SÚ POHYBOVO MENEJ ZDATNÍ, RODIČIA ICH ČORAZ VIAC OSPRAVEDLŇUJÚ OD HODÍN 

TELESNEJ VÝCHOVY 

 

Lyţiarske kurzy patrili kedysi k najobľúbenejším chvíľam počas školských dní. Výlet na zasneţené svahy, prespávanie v 

chatách a úľava od učiva boli pre deti dostatočným lákadlom. Zisťovali sme, ako táto činnosť funguje v súčasnosti. 

 

REGIÓN SPIŠA. Rovnako ako v minulosti, aj dnes chodievajú školáci na lyţiarske výcviky. Tie im pomáhajú utuţovať 

kolektív, no najmä zdokonaľovať sa na svahu. Po pohybe v tejto dobe všetci volajú. Ţiakom na lyţiarske aktivity najnovšie 

prispieva aj štát, na hlavu to vychádza 150 eur. 

 

Dnešné "drevá" 

 

Všeobecne platí tvrdenie, ţe dnešné deti sú väčšie "drevá", ako boli ich rodičia či prarodičia. Môţe byť za tým 

vysedávanie za televízorom a počítačom, s čím súvisí aj chuť aktívne športovať, alebo sa pohybovať. Súčasných 
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technických moţností je pritom výrazne viac. Aj medzi dnešnými mladíkmi ale existujú výnimky. "Šport je lepší ako 

počítač," potvrdil siedmak Braňo Šelesták z jednej zo staroľubovnianskych škôl, ktorej ţiaci nedávno cvičili na kurze vo 

Vyšných Ruţbachoch. "Na výcviku sme mali mnoţstvo záţitkov, boli dobré, ale aj zlé," dodal spoluţiak Michal Jankura. 

Podľa ich telocvikára a v súčasnosti riaditeľa školy Za vodou platí, ţe dnešné deti sú vo všeobecnosti menej zdatné. "Dá 

sa to tak povedať v priemere. Samozrejme, nájdu sa aj mnohí pohybovo šikovní," poznamenal učiteľ Rastislav Vitkovský. 

 

Na kurzoch sa deti učia disciplíne 

 

Škola Za vodou v Starej Ľubovni je počtami najmenšou v meste. Lyţiarske výcviky v nej majú tradíciu. "Absolvujeme ich 

kaţdý rok. Veľká väčšina detí z ročníka ich vyuţívala, platilo to aj tento rok, odkedy je príspevok od štátu. Ak by príspevok 

nebol, predpokladám, ţe by sa u nás kurzu vzdali dve – tri deti. Prečo by ale v súčasnosti, keď majú preplatenú dopravu, 

ubytovanie, stravu i vleky, nešli. Takto sa aspoň dostanú na svah a naučia základom lyţovania," povedal R. Vitkovský. 

Ich škola pre deti lyţiarsku výbavu nemá, učiteľ vraví, ţe to nie je ţiadny problém. Mnohí školáci totiţ pouţili buď vlastnú, 

alebo poţičanú. Samotné kurzy majú podľa pedagóga aj ďalší význam. Ţiakov mnohému naučia aj do ţivota. "Niektorí z 

nich sú moţno prvýkrát sami mimo domova a moţno prvýkrát spia v kolektíve, čo je obrovská zmena. Musia sa podriadiť 

akejsi disciplíne, keď musia udrţiavať poriadok, chodiť na rozcvičku a podobne. Je to pre nich veľký prínos," podotkol R. 

Vitkovský. 

 

Rodičia ţiakov v lenivosti podporujú 

 

Aj základná škola na Komenského ulici v Poprade organizuje lyţiarske výcviky kaţdoročne. Prekvapivé je, ţe aj napriek 

dotáciám sa podľa slov riaditeľky školy Jarmily Cervovej záujem o kurz nezvýšil. Na lyţiarsky chodia väčšinou deti, 

ktorým lyţovanie nie je cudzie. "Tie, ktoré majú záujem o výcvik, majú väčšinou vlastné lyţe a vybavenie, čiţe chodia 

lyţovať," povedala. V škole majú od piateho ročníka aj športovú triedu so zameraním na basketbal. "Je pravdou, ţe 

mnoho detí nešportuje, nevyvíja ţiadne aktivity a na hodinách telesnej sa rady ulievajú," dodala riaditeľka. V škole sa 

boria s veľkým mnoţstvom návrhov na oslobodenie od telesnej a chýba aj podpora rodičov. "Často ţiadajú pre svoje deti 

o ospravedlnenie z telesnej výchovy pre rôzne banality," uzavrela Cervová. 

 

Na stredných školách je situácia rovnaká 

 

Trend nezapájania sa do akejkoľvek telesnej aktivity sa netýka iba detí zo základných škôl. Rovnako sú na tom aj mladí 

stredoškoláci. "V kaţdom roku pribúda oslobodených od telesnej výchovy na základe odporučenia lekára," povedal 

Jaroslav Bašista, riaditeľ Strednej priemyselnej školy v Poprade. Súhlasil s ním aj riaditeľ popradského gymnázia na 

Kukučínovej ulici. Aj keď ich ţiaci podľa jeho slov záujem o šport majú "vnímame problémy spojené s nárastom 

oslobodzovania od telesnej a športovej výchovy a so stálym poklesom fyzickej zdatnosti ţiakov," povedal Vladimír Lajčák. 

Inak to nie je ani na Strednej zdravotnej škole v Poprade. "So športovými aktivitami majú aj naši ţiaci problém," priznal 

riaditeľ Miroslav Bednár. 
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Zaviedli telovýchovné kurzy 

 

Prevaţná miera oslobodení od telesnej vychádza vraj z neustáleho sedenia ţiakov za technikou. "Väčšina odporúčaní je 

na základe diagnóz so skoliózou alebo jej podobných ochorení," povedal Bašista. V strednej priemyselnej škole dokonca 

zaradili do vzdelávacieho programu aj telovýchovné kurzy pre kaţdý ročník nad rámec štátneho vzdelávacieho programu. 

"Pozorujeme pozitívnu klímu medzi ţiakmi všetkých ročníkov a taktieţ mierne zníţenie počtu oslobodených od telesnej 

výchovy," vysvetlil Bašista. 

 

Dotácie zotreli sociálne rozdiely 

 

Lyţiarske kurzy organizujú popradské stredné školy tieţ kaţdý rok. Predtým, ako bolo moţné získať dotáciu, prevetrať 

lyţe chodilo podstatne menej ţiakov ako teraz. Zaobstarať výstroj, zaplatiť ubytovanie a stravu na niekoľko nocí nie je 

lacná záleţitosť. "Zúčastňovalo sa pribliţne 70 percent ţiakov prvého ročníka. Drvivá väčšina nezúčastnených uvádzala 

ako príčinu neúčasti ekonomické limity rodiny," vysvetlil riaditeľ gymnázia Lajčák. "Doteraz sa na lyţiarskom kurze 

zúčastňovalo v priemere 75 percent ţiakov," povedal riaditeľ strednej zdravotnej školy Bednár. Po zavedení dotácií školy 

hlásia úplne iné čísla. Gymnázium 98 percent, stredná zdravotná škola 90 percent a stredná priemyselná škola dokonca 

aţ sto percent ţiakov. "Uţ z toho porovnania vyplýva, ţe toto opatrenie je naozaj pozitívne, umoţní zaţiť lyţiarsky kurz 

všetkým, bez ohľadu na sociálny status," zhodnotil Lajčák. Cena kurzu sa podľa slov riaditeľa strednej priemyselnej školy 

zmestí do maximálnej čiastky dotácie na ţiaka. "Pričom v cene je ubytovanie na štyri noci, plná penzia, vleky, doprava, 

zapoţičanie lyţiarskeho výstroja pre nelyţiarov a jedna vstupenka na bazén v rámci relaxácie," povedal Bašista. 

 

Viac začiatočníkov ako lyţiarov 

 

Počet detí na lyţiarskych kurzoch vo väčšine škôl teda rapídne vzrástol. Učitelia rátajú s tým, ţe sa im úmerne zvýši aj 

počet nelyţiarov v skupine začiatočníkov. 

 

"Čaká nás veľa záldadného výcviku," povedal Lajčák. Vôbec ich to však neodstrašuje, práve naopak. "Práca s touto 

skupinou ţiakov je najvďačnejšia. Kvalifikovaný a skúsený učiteľ - lyţiarsky inštruktor, im za päť dní dokáţe dať solídne 

základy lyţovania a vidieť radosť ţiakov z bezpečného zvládnutia lyţí je pre kaţdého pedagóga profesionálnym 

zadosťučinením i odmenou," uzavrel Lajčák. 

 

Školy sa hlásili uţ od októbra 

 

Prvé poţiadavky na lyţiarske kurzy chodili prevádzkovateľom stredísk uţ v októbri minulého roka a priebeţne chodia ešte 

aj v týchto dňoch. Ako uviedol Stanislav Maník, prevádzkar hotela v Telgárte, tento rok majú zatiaľ nahlásených desať 

škôl. "Záujem bol veľký, všetci sa snaţia vyuţiť dotácie," povedal. Nahlásila sa škola zo Svitu, ale aj iné zo vzdialenejších 

miest, ako je Nitra či Levice. Najviac detí chodí z Košíc. Za sebou uţ teraz majú dva turnusy ţiakov z Dunajskej Stredy. 

"Hneď pri odchode si zarezervovali dva termíny uţ na budúci rok." Ţiaci podlá slov Maníka bývajú väčšinou 
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disciplinovaní. Veľké škody v hoteli zatiaľ nenarobili. Spomenul si však na nepríjemný úraz na svahu, ktorý dokazuje, ţe 

bez disciplíny to jednoducho nejde. "Ţiak neposlúchol rozkaz učiteľa v základnej skupine. Nelyţiar sa pustil dole svahom, 

neubrzdil a zlomil si kľúčnu kosť," povedal. 

 

Pohyb deťom prospeje 

 

Vedúca oddelenia školstva na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi Dana Mrnková konštatovala, ţe riaditelia 

základných škôl v meste majú kladný postoj k dotáciám na lyţiarske kurzy. "Záujem detí ovýciky sa oproti minulým rokom 

podstatne zvýšil. Na svahy sa dostanú aj tie deti, ktoré si lyţovanie dovoliť nemohli." Na ZŠ Nejedlého v Spišskej Novej 

Vsi bol podľa riaditeľa Miroslava Nováčeka vţdy záujem o lyţiarske výcviky. "Niektoré deti sa ale z výcviku odhlasovali, 

pretoţe nemali prostriedky na kúpu výstroja. V súčasnosti je moţnosť jeho zapoţičania priamo na strediskách." Veľký 

prínos vidí riaditeľ v dotácii na kurzy pohybových aktivít. "Niekedy na výcvik chodilo 40 detí, tento rok je nahlásených 52 

siedmakov. Keďţe som aj telocvikár, vnímam, ţe celková telesná zdatnosť u školákov ldesá. Deťom kaţdý pohyb 

prospeje a navyše sa zlepšia ich lyţiarske zdatnosti." 

 

Povinná súčasť vzdelávania 

 

Na spišskonovoveskej technickej akadémii sa v tomto školskom roku zúčastní na lyţiarskom kurze 120 prvákov. 

"Študenti mali moţnosť v minulosti nezúčastniť sa výcviku. Komplikovalo nám to situáciu, keďţe časť z nich ostala v 

škole. Dnes je to vzhľadom na dotáciu povinná súčasť vzdelávacieho programu. Na výcviku musia byť všetci, výnimku 

majú len ţiaci so zdravotným problémom," konkretizoval riaditeľ technickej akadémie Ladislav Ruttkay. 

 

Nezaostávajú ani škôlkari 

 

Hoci sa dotácia nevzťahuje na materské školy, mnohé z nich so svojimi zverencami chodia na zasneţené kopce. V 

lyţiarskom stredisku v Levočskej doline sme zastihli škôlkarov z levočskej MŠ Na Francisciho ulici. "Máme tu 17 detí vo 

veku päť a šesť rokov. Chodievame tu pravidelne kaţdý rok na týţdenný turnus, uţ sme tu piatu sezónu. Deťom sa tu 

veľmi páči, učia sa základom lyţovania. Naša aktivita sa stretla s pochopením u rodičov. Záujem je veľký, ale z 

bezpečnostných dôvodov môţeme zobrať len určitý počet. Deti sa ale postupne prestriedajú," vysvetlila učiteľka Barbora 

Starigazdová. Veľkou výhodou je podľa učiteľky, ţe si malí lyţiari môţu zapoţičať celý výstroj v lyţiarskej škole. 

 

Povinná prilba pre deti 

 

Technický vedúci strediska Ski Centre Levoča Jozef Jabrocký povedal, ţe svahy sú v týchto dňoch plné lyţiarov z kurzov. 

Ide o ţiakov a študentov základných a stredných škôl z celého regiónu. Škôlkarom je k dispozícii lyţiarska škola. Zákon o 

Horskej sluţbe, známy tieţ pod názvom Biely kódex, je súbor desiatich základných pravidiel správania sa lyţiarov. Od 

novembra 2015 je platná aj ďalšia zákonná povinnosť. Lyţiari mladší ako 15 rokov sú na svahu povinní chrániť si hlavu 

ochrannou prilbou. 
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foto 

 

Lyţiarska škola Ponúka malým naučiť sa základy lyţovania. foto ešl 

 

FAKTY 

 

Ministerská podpora lyţiarskych kurzov 

 

V roku 2016 podporuje ministerstvo školstva kurzy pohybových aktivít. Tie zahŕňajú aj lyţiarske výcviky. Pravidlá sú 

nasledovné: l príspevky poskytujú na podporované aktivity konané počas kalendárneho roka 2016. Vyuţiť ich moţno na 

výdavky podľa osobitného zákona l týka sa ţiakov základných škôl na druhom stupni a ţiakov stredných škôl v dennej 

forme štúdia l príspevok u osemročných gymnázií je určený na dva lyţiarske kurzy. Jeden pre ţiakov prvých štyroch 

ročníkov a druhý pre ţiakov posledných 4 ročníkov l oprávnené školy nahlásia prostredníctvom Eduzberu 2015 počty 

ţiakov, ktorí sa v kalendárnom roku 2016 zúčastnia lyţiarskeho kurzu l počet nahlásených nesmie presiahnuť na 

lyţiarsky kurz pre ţiakov na druhom stupni hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2–násobok priemerného počtu ţiakov v 

dennej forme štúdia v ročníku na druhom stupni danej základnej školy v školskom roku 2015/2016 l pre dennú formu 

štúdia strednej školy zas nesmie presiahnuť väčšie z čísiel 35 a 1,2–násobok priemerného počtu ţiakov v školskom roku 

2015/2016. l ministerstvo v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2016 škole pridelí príspevok na základe nahláseného počtu 

ţiakov s tým, ţe príspevok na ţiaka v prípade lyţiarskeho kurzu je 150 eur. lpeniaze musia byť účelovo určené na 

príslušné aktivity s tým, ţe škola pouţije 150 eur na kaţdého ţiaka, ktorý sa zúčastní lyţiarskeho kurzu. Stanovený 

príspevok na jedného ţiaka nie je moţné deliť medzi viacerých ţiakov l pokiaľ sa aktivít zúčastní počas roka 2016 menší 

počet ţiakov, ako bolo nahlásené, škola je povinná vrátiť peniaze zodpovedajúce počtu ţiakov, ktorí sa aktivít 

nezúčastnili l škola môţe poţiadať ministerstvo aj o zvýšenie príspevku v prípade, ak jej určené ohraničenie maximálneho 

počtu ţiakov neumoţní zabezpečiť príspevok na všetkých ţiakov jedného ročníka vyslaných na lyţiarsky kurz l príspevok 

na pokrytie nákladov pre lyţiarsky kurz pre toho istého ţiaka môţe škola pouţiť najviac jedenkrát l príspevok na lyţiarsky 

kurz pre základnú školu je moţné pouţiť len pre jej ţiaka na druhom stupni. 

 

(rin, ministerstvo školstva) 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  Vzácne pamiatky Spiša zachytili na plátne 

 [korzar.sme.sk; 26/01/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8123877/vzacne-pamiatky-spisa-zachytili-na-platne.html 

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8123877/vzacne-pamiatky-spisa-zachytili-na-platne.html
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V Spišskej Novej Vsi pripravili výstavu z diel neprofesionálnych výtvarníkov, ktorých inšpirovali pamiatky v okolí 

Hodkoviec (okr. Spišská Nová Ves). Desiatka umelcov tvorila práce na trojdňovom plenéri. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi predstavuje práce neprofesionálnych 

výtvarníkov, ktorých očarila príroda a pamiatky zaradené do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva pri obci Ţehra, v 

časti Hodkovce (okres Spišská Nová Ves). 

 

Vlani na jeseň tam boli na trojdňovom plenéri. 

 

Výsledkom stretnutia je výstava Pamiatky UNESCO na strednom Spiši. Svoje diela predstavujú desiati výtvarníci. 

 

Snaţili sa zachytiť realitu 

 

"Pod vedením lektora Tomáša Ceteru sa lokalita pri Hodkovciach stala miestom vzniku zaujímavých umeleckých diel. Pri 

olejomaľbe prevaţujú zemité tóny. Spôsobila to snaha o zachytenie reality prírodnej scenérie, pričom si kaţdý autor 

zachoval svoj osobitý štýl," povedala Miriama Bukovinská zo Spišského osvetového strediska. 

 

"Príjemné spestrenie predstavujú maľby akrylom, ktoré svojou farebnou škálou nedovoľujú maliarovi skĺznuť do 

melancholickej nálady v krajine. V niektorých dielach sa ako ústredný motív objavuje aj ľudská postava či zviera." 

 

Farby regiónu 

 

Lektor Tomáš Cetera zo Spišskej Novej Vsi sa zúčastnil na stretnutí druhýkrát. 

 

"Bolo zaujímavé vidieť maľovať nadšených ľudí, ktorí majú chuť robiť niečo mimo svojej práce. Počas troch dní sme si 

ukázali techniky maľby a výstupy starých majstrov. Insitní maliari mali moţnosť vidieť, aké farby niekedy pouţívali umelci 

v rámci nášho regiónu. Počas pobytu si výtvarníci urobili skice a doma si ich spracovali po svojom." 

 

Za chvályhodné povaţuje Cetera to, ţe sa ľudia stretávajú a zaujímajú sa o seba. 

 

Snaţia sa ţivot obohatiť na plátne svojským štýlom, svojou predstavou. 

 

Nabití výtvarnou atmosférou 

 

Jednou z autoriek na výstave je Jana Ogurčáková, ktorá sa výtvarnému umeniu venuje uţ 12 rokov. 

 

"Stretnutie vo voľnej prírode sa aj napriek nepriaznivému počasiu vydarilo. Pracovali sme po skupinkách. Kaţdý deň bol 

nabitý výtvarnou atmosférou a kaţdý autor odovzdal niečo svoje, čo nasal v tomto prostredí. Výsledkom sú naše dielka." 
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O pestrosti výsledných prác plenéra sa môţete presvedčiť vo výstavnej miestnosti osvetového strediska do 19. februára. 

 

Späť na obsah 

 

1.40.  Spišskonovoveské juniorky nestratili ani set 

 [korzar.sme.sk; 26/01/2016; Igor Murko ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8125570/spisskonovoveske-juniorky-nestratili-ani-set.html 

 

Volejbalový víkend úspešný pre hráčky Volejbalového klubu Spišská Nová Ves. 

 

SP. NOVÁ VES. Juniorky hostili Zvolen a kadetky mali za súperky dievčatá z Vranova. Obe druţstvá vyhrali doma 

zhodne 3:0 a 3:0. 

 

Mladšie ţiačky-6 vyhrali Bardejove všetky 3 zápasy rovnako zhodne 2:0. 

 

Neúspešné boli iba mladšie ţiačky-3, ktoré prehrali vo Svidníku 0:2 a 0:2. 

 

Mladšie ţiačky-6: 4. kolo – turnaj v Bardejove 

 

VK SNV – Bardejov 2:0 (15, 16) 

 

VK SNV – Snina 2:0 (18, 12) 

 

VK SNV – Poprad 2:0 (22, 21) 

 

Spišiačky cestovali na ligový turnaj do Bardejova ako favorit, pretoţe sú na 1. mieste v tabuľke. Svoje postavenie 

potvrdili, vyhrali všetky 3 zápasy bez straty setu. 

 

Eva Fabianová – trénerka mladších ţiačok-6 Spišskej Novej Vsi: "Cez víkend naše mladšie ţiačky cestovali do 

Bardejova. Bol to prvý turnaj v tomto novom roku a po viac ako mesiac dlhej prestávke sme pokračovali v súťaţi. Tento 

čas sme vyuţili aj na oddych a príjemne strávené chvíle v kruhu rodiny, ale ako správni športovci vyuţili sme tento čas aj 

na kondičnú prípravu a, samozrejme, zdokonaľovali naše herné zručnosti. Som rada, nakoľko sa to prejavilo aj v tomto 

prvom turnaji tohto roku. Boli sme lepší vo všetkých herných činnostiach, ale hlavne na servise a v útočnej fáze, čo ma 

nesmierne teší. Musím podotknúť, ţe kaţdá hráčka má potenciál a je potrebné neustále sa zlepšovať a pracovať tvrdo na 

sebe, aby sme mohli povedať, ţe sme volejbalistky. Dievčatá majú chuť a sú odhodlané na sebe tvrdo makať, čomu sa 

veľmi teším a som presvedčená, ţe budeme úspešné." 

 

Mladšie ţiačky-3: 6. kolo – turnaj vo Svidníku 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8125570/spisskonovoveske-juniorky-nestratili-ani-set.html
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VK SNV – Stropkov 0:2 (-10,-16), VK SNV – Svidník 0:2 (-12,-11). 

 

U najmladších volejbalistiek je to stále o zbieraní skúseností. 

 

Ladislav Ďuriško – tréner mladších ţiačok-3 Spišskej Novej Vsi: "Naše mladšie ţiačky, piatačky, na svoje staršie 

protihráčky síce nestačili, ale ukázali zlepšenie, ktoré pri trpezlivej práci bude ešte lepšie a dúfam, ţe uţ čoskoro príde 

prvé víťazstvo." 

 

Kadetky: 11. kolo: 

 

VK Spišská Nová Ves – MŠK Vranov 3:0 (15, 11, 14) a 3:0 (12, 15, 15) 

 

Kadetky Spišskej Novej Vsi zatiaľ prehrali iba s lídrom tabuľky Sninou. Víťazstvami nad Vranovom si upevnili 2. priečku 

v tabuľke, ktorá zabezpečuje postup na M-SR. 

 

Zdenek Hauer – tréner kadetiek VK SNV: "Zápasy dopadli opäť podľa predpokladov. Pozitívom boli výkony Pate 

Kozákovej a Pate Olejárovej. Negatívom zranenie Simče Denešovej." 

 

Juniorky – 9. kolo: 

 

VK Spišská Nová Ves – Slávia TU Zvolen 3:0 (16, 15, 11) a 3:0 (15, 22, 12) 

 

Bez straty setu a s plným bodovým ziskom sa dotiahli juniorky na 3. ligovú priečku za Liptovský Hrádok, za ktorým 

zaostávajú uţ iba o skóre setov. 

 

Zdenek Hauer – tréner junioriek VK SNV: "V tých dvoch zápasoch nebolo nič dramatické, dopadli tak, ako sa očakávalo a 

predsa priniesli veci doteraz nevidené. Vynikajúce diagonálne údery Vlade Vikartovskej, komplexný útočno-obranný 

volejbal Emy Kubičárovej a zlepšený a zrýchlený útok celého tímu. Je to prísľub do budúcna. 

 

Späť na obsah 

 

1.41.  Spišiaci spadli na desiate miesto, play-off sa vzdialilo 

 [korzar.sme.sk; 26/01/2016; Jozef Petruška ; Zaradenie: Šport] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8126272/spisiaci-spadli-na-desiate-miesto-play-off-sa-vzdialilo.html 

 

Výsledky s Humenným sa anulovali, o play–off sa hrá stále, hoci šanca je minimálna. 

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8126272/spisiaci-spadli-na-desiate-miesto-play-off-sa-vzdialilo.html
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SP. NOVÁ VES. V pondelok na zasadnutí klubov 1. hokejovej ligy sa rozhodlo o tom, ţe Humenné je podľa súťaţného 

poriadku vypadávajúcim muţstvom a po jeho odhlásení sa výsledky anulujú. 

 

Po zmene tabuľky sa ocitla Spišská Nová Ves ešte niţšie. Rovnako otázne bolo, či sa bude hrať nadstavbová časť 

súťaţe o záchranu. 

 

"Play out sa hrať nebude. Body s Humenným sa odpočítajú. Momentálne sme v tabuľke na desiatom mieste a máme 

zápas k dobru. Čaká nás ešte päť zápasov. Prakticky potrebujeme vyhrať všetko. Topoľčany nemôţu vyhrať viac ako 

jedno stretnutie," vysvetlil situáciu riaditeľ HK Spišská Nová Ves Ľubomír Vaic. 

 

Pokuty za Topoľčany? 

 

Do konca základnej časti 1. hokejovej ligy ostáva uţ len päť kôl. Stále je šanca na postup medzi ôsmich najlepších a do 

play–off. 

 

Spišiaci budú pozorne sledovať hlavne výsledky Topoľčian, s ktorými bojujú o vytúţenú ôsmu priečku. 

 

V ostatnom majstráku práve Novovešťania "vybuchli" na topoľčianskom ľade, kde prehrali 1:4 a nelichotivú situáciu si 

ešte viac skomplikovali. 

 

Za určitých okolností môţe A–muţstvu Spišskej Novej Vsi skončiť sezóna uţ 7. februára. 

 

Po prehre v Topoľčanoch zavládlo na hokejovom Spiši veľké sklamanie. 

 

Bude to mať aj odozvu zo strany vedenia klubu respektíve, pristúpi sa k nepopulárnym opatreniam – pokutám? 

 

"To všetko sa rozhodne na zasadnutí výkonného výboru," nechcel predbiehať udalosti riaditeľ Ľubomír Vaic. 

 

V zostávajúcich piatich kolách hrá Spišská Nová Ves doma s Michalovcami, Liptovským Mikulášom a Bardejovom. 

Vonku cestuje do Povaţskej Bystrice a Senice. 

 

Späť na obsah 

 

1.42.  Dorastenci si vezú domov cenné body 

 [korzar.sme.sk; 26/01/2016; Jozef Petruška, Ján Tomšík ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8125574/dorastenci-si-vezu-domov-cenne-body.html 

 

Vo všetkých mládeţníckych kategóriách sa cez víkend hralo o dôleţité body. 

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8125574/dorastenci-si-vezu-domov-cenne-body.html
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SP. NOVÁ VES. Hokejové súťaţe seniorov, juniorov a dorastencov sezóny 2015/2016 finišujú. Pre Hokejový klub 

Spišská Nová Ves je sezóna napínavá a, moţno povedať, iba čiastočne vydarená. Juniorom sa podarilo dostať sa do 

playoff, dorastenci bojujú o záchranu v extralige. 

 

V mládeţníckych súťaţiach HK ŠKP Poprad je na tom v porovnaní so Spišskou Novou Vsou lepšie. Juniori Popradu 

bojujú v skupine B o postup do play-off. Dorastenci tohto klubu majú predpoklady bojovať o majstra Slovenska. 

 

Ţiaci ŠHT z oboch klubov začali boje o postup na slovenský šampionát starších a mladších ţiakov. V prvom kole skupiny 

Stred – Východ nenastali prekvapenia. 

 

Ţeny Popradu a Spišskej Novej Vsi majú za sebou dva zápasy semifinále play-off. 

 

Výsledky: 

 

Extraliga juniori U19 – nadstavba A sk. 1.- 6.: 

 

HK Spišská Nová Ves – HK Dukla Trenčín 2:5 (0:1, 0:2, 2:2), Zwick, Ondov. 

 

HK Spišská Nová Ves – HC Slovan Bratislava 4:5 (0:3, 2:1, 2:1), Giľak, Kyčak, Ondov, Ludányi. 

 

Tabuľka sk. 1.- 6. 

 

1. B. Bystrica 3 3 0 0 0 18:6 9 

 

2. Bratislava 3 3 0 0 0 11:6 9 

 

3 .Trenčín 3 2 0 0 1 9:7 6 

 

4. Ţilina 4 1 0 0 3 6:9 3 

 

5. SR 18 3 0 1 0 2 5:10 2 

 

6. Sp. N. Ves 4 0 0 1 3 12:23 1 

 

Jozef Škrak – tréner SNV: "Napriek tomu, ţe sme prehrali, musím pochváliť hráčov za to, ţe v dvanástich bojovali do 

konca zápasu a ţe to nevzdali. Súper z Trenčína bol nad naše sily, disponuje a hrá so štyrmi päťkami. Samozrejme, ţe 

musíme brať do úvahy potreby klubu, ţe seniori bojujú o play-off a dorast sa potrebuje zachrániť. Dostali sme sa do prvej 

šestky, ale, bohuţiaľ, musíme to obdobie pretrpieť a musíme bojovať v takej zostave, v akej sme. Zápas so Slovanom bol 
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celkom zaujímavý. Bohuţiaľ, prespali sme úvodnú tretinu, v ktorej sme dostali tri góly, myslím si, ţe to v konečnom 

dôsledku rozhodlo o výsledku. Nedokázali sme sa udrţať na puku. Od druhej tretiny sme zvýšili aktivitu, boli sme viac v 

pohybe, hrali sme aktívnejšie. Podarilo sa nám upraviť výsledok na rozdiel gólu, bohuţiaľ, mali sme šance na vyrovnanie, 

nedokázali sme vyrovnať a nedokázali sme doviesť zápas do predĺţenia. Za dve tretiny chlapcov musím pochváliť za 

bojovnosť a nasadenie."" 

 

Extraliga juniori U19 – nadstavba B sk. 7.- 12.: 

 

HK ŠKP Poprad – MMHK Nitra 3:4 (2:1, 1:2, 0:1), Achs, Lindeman, König. 

 

HK ŠKP Poprad – MHKM Skalica 2:3sn (0:1, 0:0, 2:2), Martančík 2. 

 

Tabuľka sk.B 7.-12. 

 

1. Nitra 3 3 0 0 0 12:4 9 

 

2. Zvolen 3 3 0 0 0 9:5 9 

 

3.Skalica 3 2 0 0 1 9:8 6 

 

4. L. Mikuláš 3 1 0 1 1 12:10 4 

 

5. Poprad 4 0 1 0 3 12:14 2 

 

6. Prešov 4 0 0 0 4 5:18 0 

 

Extraliga dorastu U17: 

 

MHK Martin – HK Spišská Nová Ves 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). 

 

MHK Martin – HK Spišská Nová Ves 2:4 (1:1, 0:2, 1:1), Tyczynski, Rády, Chovanec, Hohol. 

 

Martin Šiška – tréner SNV: "V prvom zápase sme nedokázali streliť gól. Súper si ľahko zvyšoval gólový náskok a my sme 

nedokázali odpovedať. V druhom zápase sme boli od úvodu v korčuľovaní, dobre sme domácich napádali a aj strelecky 

sme sa presadili. Chcem pochváliť nasadenie celého muţstva." 

 

MHk Liptovský Mikuláš – HK ŠKP Poprad 4:5 (1:1, 2:1, 1:3), Panáček 2, Janáček, Kundrík, Bartkovský. 
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MHk Liptovský Mikuláš – HK ŠKP Poprad 2:3 sn (0:0, 0:2, 2:0, 0:0), Bartovský 2, Brincko. 

 

Tabuľka 

 

1.Trenčín 36 28 1 2 5 194:90 88 

 

2.Skalica 36 24 0 3 9 133:95 75 

 

3.Slovan 35 20 4 1 10 143:111 69 

 

4.Trnava 36 21 2 1 12 127:102 68 

 

5.Nitra 36 19 2 4 11 138:100 65 

 

6.Ruţinov 35 20 1 3 11 155:124 65 

 

7.Poprad 36 17 3 0 16 111:105 57 

 

8.Martin 36 17 3 0 16 100:102 57 

 

9.B. Bystrica 36 11 8 3 14 105:110 52 

 

10.Ţilina 36 14 1 4 17 96:113 48 

 

11.Zvolen 36 14 1 3 18 116:128 47 

 

12.Košice 36 13 0 5 18 104:119 44 

 

13.Sp. N. Ves 36 9 4 4 19 74:127 39 

 

14.L. Mikuláš 36 7 5 5 19 85:126 36 

 

15.Prešov 36 7 5 2 22 71:119 33 

 

16.Topoľčany 36 4 2 2 28 70:151 18 

 

Športové hokejové triedy 
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Nadstavbová časť Stred – Východ: 

 

1.liga starších ţiakov U15: 

 

HK Spišská Nová Ves – P.H.K. Prešov 7:1 (3:0, 3:1, 1:0), Klempár 2, Krempaslý, Bača, Dţerenga, Vargaeštok, Frančák. 

 

Ľubomír Jetš – tréner SNV: "Ako tréneri s výkonom muţstva nemôţeme byť celkom spokojní, aj keď výsledok je pekný. 

Sme radi, ţe sme vstúpili do záverečnej fázy prvej ligy starších ţiakov víťazstvom. Súper bol po trojgólovej prvej tretine 

odovzdaný, no naše ďalšie šance sme nevyuţili. Štatistika zápasu hovorí, ţe sme boli v tomto zápase jasne lepším 

muţstvom." 

 

HK ŠKP Poprad – MHK Martin 6:2 (5:0, 1:1, 0:1), Nespala 2, Jevoš 2, Kolesár, Pavlov. 

 

1. liga starších ţiakov U14 : 

 

HK Spišská Nová Ves – P.H.K. Prešov 10:0 (4:0, 1:0, 5:0), Hadušovský 2, Richnavský 2, Takáč, Kochan, Šarišský, 

Pokrievka, Novák, Miklugha. 

 

Ladislav Karaffa – tréner SNV: "Zápas bol od začiatku v našej réţii, celý zápas sa odohrával v obrannom pásme hostí. 

Naši chlapci po celý zápas hrali útočný hokej, z chuti si zahrali a zastrieľali, predviedli dobrý výkon. Škoda mnoţstva 

nepremenených príleţitostí. Muţstvo si za predvedený výkon zasluhuje pochvalu." 

 

HK ŠKP Poprad – MHK Martin 2:3 (1:1, 21:0, 0:2), Dzivjak 2. 

 

1. liga mladších ţiakov U13 : 

 

P.H.K. Prešov – HK Spišská Nová Ves 4:2 (2:2, 2:0, 0:0), Grič, Hadušovský. 

 

Ján Bednár – tréner SNV: "Odohrali sme dobrý zápas. Domáci boli aktívni v útočnej činnosti. My sme sa snaţili dobre 

brániť a vyráţať do protiútokov, čo sa nám v prvej tretine darilo. V druhej časti sme domácim nechali viac priestoru a 

času, čo dokonale zúročili a dali nám dva góly, ktoré rozhodli o výsledku zápasu. My sme zahodili vyloţené príleţitosti, 

keď sme netrafili ani odkrytú bránu. V tretej časti boli obidve druţstvá pozornejšie v obrannej činnosti, nepúšťali útočníkov 

do vyloţených šancí. Veľmi málo sa zakončovalo na obidvoch stranách." 

 

1. liga mladších ţiakov U12: 

 

P.H.K. Prešov – HK Spišská Nová Ves 7:3 (4:0, 0:0, 3:3), Ţiga 2, Grega. 
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František Gonda – tréner SNV: "Škoda prvej tretiny, ktorú sme prehrali štyri nula. Dostali sme lacné góly. V druhej tretine 

sme hrali lepšie a súpera sme nepúšťali do vyloţených šancí. Mali sme veľa vylúčených hráčov, ale odohrali sme 

vyrovnanú partiu. Druhá tretina nás naštartovala, tretia tretina skončila tri ku trom. Myslím si, ţe keby sme na začiatku 

zápasu neboli dostali také lacné góly, tak zápas by vyzeral ináč a mohli sme siahať aj po prvých bodoch." 

 

Späť na obsah 

 

1.43.  Policajtov z Trenčianskeho kraja zavolali k zhorenej ţene aj zastrelenému muţovi 

 [noviny.sk; 26/01/2016; Pavol Čertík ] 

http://www.noviny.sk/c/krimi/policajti-z-trencianskeho-kraja-malii-rusnu-noc 

 

TRENČÍN - Rušnú noc majú za sebou policajti z Trenčianskeho kraja. Najskôr ich volali do Ľuborče, kde v dome našli 

mŕtvu ţenu. O pár minút neskôr sa ďalšia posádka ponáhľala do Zemianskych Kostolian. V byte tam leţal zastrelený 

muţ. Okrem toho policajti zasahovali pri viacerých nehodách. 

 

Zhorené telo 51-ročnej ţeny našli v rodinnom dome. Hasiči dostali informáciu, ţe v dome uniká plyn. Keď prišli na miesto, 

dvere boli zamknuté a museli ich vypáčiť.  

 

Len čo vošli dnu, našli na zemi leţať zhorené telo. Následne zistili, ţe ide o majiteľku domu.  

 

Zastrelený muţ  

 

V rovnakom čase dostali policajti z Prievidze hlásenie, ţe z bytu v Zemianskych Kostoľanoch sa šíri zápach. Aj oni museli 

dvere vylomiť násilím. Na posteli našli leţať zastreleného muţa. Identifikovať ho v danej chvíli nevedeli.  

 

Ľudia z bytovky TV JOJ tvrdili, ţe výstrel počuli minulý piatok. 

 

Lekár nariadil súdnu pitvu.  

 

Pozrite si reportáţ: 

 

Zdroj - TV JOJ 

 

Tragické ráno na Spiši. Katarína zhorela vo vlastnom byte  

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Hasičov na Spiši zavolali v stredu ráno k poţiaru garsónky. V plameňoch uviazla… 

 

Drevená chatrč začala horieť, v plameňoch zomrel polročný chlapec  

 

http://www.noviny.sk/c/krimi/policajti-z-trencianskeho-kraja-malii-rusnu-noc
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KOŠICE - Mimoriadne tragické následky má piatkový poţiar chatrče v ilegálnej osade pri košickom… 

 

Autor -  

Pavol Čertík  

 

Zdroj -  

noviny.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.44.  Štrajk pokračuje, škôl nepribúda 

 [korzar.sme.sk; 26/01/2016; Kristián Sabo ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8126340/strajk-pokracuje-skol-nepribuda.html 

 

Ostrý štrajk učiteľov pokračoval aj v utorok. Niektoré školy uţ neštrajkujú, inde sa počet štrajkujúcich učiteľov zvýšil. 

 

KOŠICE. Pokiaľ bolo ešte v pondelok na ZŠ Krosnianska 4 zapojených do štrajku 48 učiteľov, v utorok ich bolo 53 z 

celkového počtu 56. 

 

V prevádzke je len školská jedáleň, rodičom, ktorí nemajú kde dať deti, sú ponúkané aktivity CVČ, čo zatiaľ vyuţil jeden 

rodič. 

 

V stredu sa majú pripojiť dve školy 

 

Na susednej ZŠ Krosnianska 2 sa stav nezmenil a štrajkovalo 29 zo 47 učiteľov. Platí tam obmedzená prevádzka, 

zabezpečené sú 1.-4. ročníky do 16.30 hod. 

 

"Na ZŠ Jenisejská je do štrajku zapojených 41 zo 49 pedagógov, platí tam obmedzená prevádzka prvého a druhého 

ročníka. Na ZŠ Abovská štrajkuje jeden učiteľ z 24 a na ZŠ Bruselskej dvaja zo 44, obe školy sú v prevádzke," povedala 

nám hovorkyňa magistrátu Linda Šnajdárová. 

 

Naopak, zo zoznamu vypadla ZŠ Hroncova, kde štrajkovala jedna učiteľka a svoj štrajk ukončila. 

 

Od stredy sa do štrajku plánujú zapojiť ZŠ Postupimská 37, kde sa do štrajku prihlásilo 8 z 22 učiteľov a ZŠ Maurerova, 

kde chce štrajkovať 24 z 26 pedagógov. 

 

V kraji zatvorená jedna škola 

 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8126340/strajk-pokracuje-skol-nepribuda.html
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V Košickom kraji bola v utorok zatvorená jedna škola z celkového počtu 63. Ide o Strednú zdravotnícku školu v 

Michalovciach, v ktorej sa do štrajku zapojilo 46 učiteľov. 

 

"Spolu sa na školách KSK v utorok do štrajku zapojilo 211 učiteľov. Vo všetkých ostatných školách sa vyučuje. V tých, 

kde sa niektorí pedagógovia zapojili do štrajku, sú hodiny suplované, prípadne je vyučovanie skrátené. Prioritne je 

zabezpečené vyučovanie v maturitných triedach," vysvetlila hovorkyňa KSK Zuzana Bobriková. 

 

Čo sa týka počtu zapojených učiteľov na školách KSK, najviac ich je v Košiciach. V Košiciach štrajkujú Gymnázium 

Šrobárova (24 zapojených), Gymnázium Poštová (1), Gymnázium Alejová (15), Stredná zdravotnícka škola Moyzesova 

(22), Škola úţitkového výtvarníctva (20), SOŠ Košice – Šaca (1). 

 

V Spišskej Novej vsi Gymnázium Javorová (25), Gymnázium Školská (27) a v Michalovciach Gymnázium P. Horova 

(30), Stredná zdravotnícka škola (46). 

 

Späť na obsah 

 

1.45.  Koľko zarábajú učitelia v Košiciach a v kraji 

 [korzar.sme.sk; 26/01/2016; Marián Kizek ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8126338/kolko-zarabaju-ucitelia-v-kosiciach-a-v-kraji.html 

 

Zarábajú učitelia naozaj málo, alebo je to len mýtus, ktorý si uţ dlhé roky vo verejnosti starostlivo pestujú? Odpoveď nie 

je jednoznačná, lebo pravdou sú obe časti predchádzajúcej vety. 

 

KOŠICE. Priemerný plat v Košickom kraji sa vlani pohyboval tesne pod 850 eurami v hrubom, no zhruba 60 percent 

pracujúcich ľudí bolo pod ním. 

 

Menej ako priemerný zamestnanec isto zarábajú aj učiteľky v košických materských školách. 

 

Podľa údajov z mesta Košice im síce za posledné štyri roky stúpli platy o cca 23 percent, beţná učiteľka v materskej 

škole má na výplatnej páske hrubú mzdu iba 775 eur. 

 

Učiteľky na ZŠ mali 987 eur 

 

Uţ iné je to v prípade učiteľov, teda vo veľkej väčšine učiteliek, na základných školách v Košiciach. 

 

Tie v minulom roku uvideli v kolónke hrubá mzda sumu 987 eur oproti zhruba 800 eurám, ktoré mali pred 4 rokmi. 

 

Aj v ich prípade 23-percentný nárast mierne korigovala inflácia, ktorá za uplynulé štyri roky aj napriek poklesu cien v 

uplynulých dvoch rokoch dosiahla 5 percent. 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8126338/kolko-zarabaju-ucitelia-v-kosiciach-a-v-kraji.html
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Eurá pribúdajú vekom 

 

Zároveň platí, ţe čím sluţobne mladší učiteľ, tým je menší jeho plat. Hrubá tarifná mzda čerstvo prijatej učiteľky na ZŠ 

bez ďalších príplatkov začína na 657 eurách. 

 

Na druhej strane celkový plat jej kolegyne s 32-ročnou praxou a všetkými príplatkami môţe ešte pred jej šesťdesiatkou 

dosiahnuť aj takmer 1 250 eur, pričom sú v ňom započítané príplatky za atestácie, odpracované roky, za uvádzajúceho 

zamestnanca, za triednictvo a získané kredity. 

 

Na stredných školách aj 1 400 

 

Na stredných školách v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja dostane začínajúci učiteľ minimálne 650 eur a ten v 

preddôchodkovom veku bez akýchkoľvek ďalších príplatkov aspoň 1042 eur. 

 

S ďalšími príplatkami sa ich plat môţe vyšplhať aj k 1400 eurám. 

 

KSK podľa šéfa odboru školstva Štefana Kandráča navyšovalo platy, tak ako aj iní zriaďovatelia o 4 percentá, ďalší 6-

percentný nárast garantujú pri pohyblivej zloţke platu. 

 

Za posledných 10 rokov sa platy učiteľov u nich zdvihli o 72 percent. 

 

FAKTY 

 

Platy učiteľov stredných škôl v číslach 

 

najniţší moţný nástupný plat začínajúceho učiteľa bez akejkoľvek praxe v 9. platovej triede - 650,50 E 

 

najvyšší základný plat učiteľa v 12. platovej triede - 840 E 

 

najvyšší základný plat učiteľa po 32 rokoch praxe - 1042 E 

 

najniţšia (3,70 %), priemerná (14,9 %), resp. najvyššia ( 37,6 %) udelená pohyblivá zloţka školami v roku 2015 

 

priemerný plat učiteľa v KSK vrátane príplatkov za rok 2015 – 1049,- E 

 

najvyššie výplaty mali v roku 2015 učitelia na gymnáziu Školská 7 v Spišskej Novej Vsi 
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predpokladané tohtoročné platy zástupcov riaditeľov škôl (1100 – 1500 E), resp. riaditeľov (1400 E - 2000 E). 

 

jsv 

 

Späť na obsah 

 

1.46.  Pohotovosť v lekárňach - streda 27. januára 

 [korzar.sme.sk; 26/01/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8124690/pohotovost-v-lekarnach-streda-27-januara.html 

 

Rozpis pohotovostných sluţieb v lekárňach na východe. 

 

Košice 

 

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

 

Prešov 

 

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

 

Keţmarok 

 

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 

 

Dr. MAX, Akad. Pavlova 312 

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

SIGNUM, Nábreţie Hornádu 3416/11, +421 0534410192 

 

http://korzar.sme.sk/c/8124690/pohotovost-v-lekarnach-streda-27-januara.html
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V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Roţňava 

 

Dr. MAX Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, EKOLEKÁREŇ RZ s.r.o., Krásnohorská 3894/5, +421 2 64530565 

 

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

 

Revúca 

 

Lekáreň - Nemocnica 

 

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

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

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň Elixír, Obchodná 3 

 

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

 

Poprad 

 

Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv. Cyrila a Metoda) - Ul. L. Svobodu 2589/74, Poprad, 052/773 22 40 

 

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

 

Humenné 

 

Pri nemocnici, 1. mája 5558 

 

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

 

Sobrance 

 

PRIMULA, Hollého 222, +421 56 6522330 

 

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

 

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

 

Predĺţená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

PHARMACIA, Nám. Osloboditeľov 916/25, 056/ 6282 506 

 

Predĺţená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej sluţby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.47.  Kam za kultúrou - streda 27. januára 

 [korzar.sme.sk; 26/01/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8124691/kam-za-kulturou-streda-27-januara.html 

 

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

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Kikirikí a pár vajec o 15.00, Lída Baárová o 17.10, 19.50, Revenant Zmŕtvychvstanie o 17.20, 

19.30, 20.30, Ľadová sezóna o 15.20, Milenci tých druhých o 17.50, 20.40, Dedo je lotor o 16.20, 18.30, Piata vlna o 

15.30, 18.40, Star Wars: Sila sa prebúdza o 15.50, Les o 21.00, Muzikál aneb Cesty za štěstím o 17.30, Osem hrozných 

o 19.40, Izba o 15.40, Vojtech o 18.10, Uţ teraz mi chýbaš o 20.10 hod., STER CENTURY CINEMAS - Dedo je lotor o 

18.00, 20.30, Milenci tých druhých o 16.00, Piata vlna o 18.10, Revenant Zmŕtvychvstanie o 17.40, 20.15, Osem 

hrozných o 20.00, Padesátka o 15.50, Star Wars: Sila sa prebúdza o 15.40 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER 

CENTURY CINEMAS - Dedo je lotor o 18.00, 20.30, Milenci tých druhých o 16.00, Piata vlna o 18.10, Revenant 

Zmŕtvychvstanie o 17.40, 20.15, Osem hrozných o 20.00, Padesátka o 15.50, Star Wars: Sila sa prebúdza o 15.40 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

http://korzar.sme.sk/c/8124691/kam-za-kulturou-streda-27-januara.html
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KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Jánošík o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Rozália o 19.00 hod., SP. 

N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Mastný hrniec o 10.00 hod., ŠTÚDIO SD - Nedorozumenie o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) Peter Rónai: Post ping pong (do 31. 1.), Výstava 

desaťročia/Víťazné diela zo súťaţe maľba 2006-2015 (do 28. 2.), (Alţbetina 22, ut - ne 10 - 18) - Gejza Kieselbach (1893 

- 1965) - Maliar svetla, pohybu a obrazov zvierat (do 31. 1.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alţbetina 20, ut - so 10 - 

18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - 

Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990), Elemér Halász-Hradil: Domov, sladký domov (rodina, viera, krása) (do 13. 3.), 

Milan Laluha – Farebný svet variácií o 17.00 hod. (do 29. 2.), Večerná kresba od 17.00 hod., VÝCHODOSLOVENSKÉ 

MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad; Príbehy budov a ich 

osobností (do 28. 2.), Svedectvo starých máp (do 31. 1.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: 

Príroda Karpát, Storočia v umení; SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - 

Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, umelecké 

kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úţitkové a 

ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. 

storočí, 12 Patrónov...ochrancovia vedy, techniky a remesiel... (do 31. 1.), VÝMENNÍK ŠTÍTOVÁ: They Said Yes / 

Povedali si áno (do 12. 2.), FASHION POINT CAFE (Mlynská 28) – Výstava obrazov Viktora Šefčíka, ŠOPA GALLERY 

(Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - NIK TIMKOVA - 1/3 sea-water 1/3 river-water 1/3 spring-water (do 31. 1. 2016), MINERVA 

(Moyzesova 9) – Výstava fotografií Únik IX. (do 29. 1.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) 

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

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

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

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

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

Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; 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.); (komunity) Printové menu o 10.00 hod., (divadlo) 

DNP: Búvaj! o 19.00 hod., (párty) Stredávka o 21.00 hod., KASÁRNE KULTURPARK - Chasidské piesne 2 o 20.30 hod. 

 

Prešovský kraj 
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KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Ţabiak Ribit o 15.00, Revenant Zmŕtvychvstanie o 17.00, 19.30, 20.10, Osem hrozných o 16.10, 

Ľadová sezóna o 15.30, Piata vlna o 17.30, Lida Baárová o 19.50, Dedo je lotor o 16.00, 18.20, Milenci tých druhých o 

20.30, Muzikál aneb Cesty za štěstím o 16.30, Les o 18.30, Uţ teraz mi chýbaš o 20.20 hod., POPRAD: CINEMAX - 

Dedo je lotor o 17.50, Ľadová sezóna o 15.50, Lída Baárová o 18.30, Milenci tých druhých o 20.50, Muzikál aneb Cesty 

ke štěstí o 15.40, Padesátka o 17.40, Piata vlna o 16.10, Revenant Zmŕtvychvstanie o 20.00, Uţ teraz mi chýbaš o 19.50 

hod., HUMENNÉ: FAJN - FK: Takovej barevnej vocas letící komety o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - HB: Obchod na korze o 18.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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: Veľká výstavná sieň: Stála expozícia - Ikony a drevorezby 15. - 19. storočia zo zbierok ŠG v Prešove; (veľká 

výstavná sieň) Slavomír Durkaj: Tiene v raji (do 28. 2.), (suterén) Premeny zeme – Medzinárodné keramické sympózium 

(do 28. 2.), ŢIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okruţná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík 

- výstava Bárkányovej zbierky, NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťaţby a 

výroby soli v Solivare, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie 

PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŢNICA: Stoly spisovateľov, POPRAD: TATRANSKÁ 

GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty, Marko Vrzgula: Polčas / Printemps / Prime Time 

(o 10.00 hod. komentovaná prehliadka) (do 7. 2.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Výstavy: Tatry v umení zo zbierok 

Tatranskej galérie; Robo Kočan, Jozef Česla - Tatry inak; Kabinet kuriozít - výstava s témou Tatier zo zbierok 

súkromných zberateľov (do 9. 3.), ELEKTRÁREŇ - Tomáš Agát Bloński – CD-Tom (do 31. 1.), ART KLUB TG - Vladimír 

Koštial - Hľadanie fotografie (do 13. 3.), TATRANSKÁ LOMNICA: GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Výrobcovia fujár v súčasnosti, 

SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia 

Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a 

kinematografickej techniky na pozadí ţivota a diela J. M. Petzvala. Ukáţky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a 

aparáty pre stereografiu, HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Ochrana vtáctva a Medzibodroţia (do 31. 1.) 

 

Späť na obsah 
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1.48.  Spišiaci spadli na desiate miesto 

 [Korzár; 21/2016; 27/01/2016; s.: 20; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Výsledky s Humenným sa anulovali, o play–off hrajú Spišiaci stále, hoci šanca je minimálna. 

 

SP. NOVÁ VES. V pondelok na zasadnutí klubov 1. hokejovej ligy sa rozhodlo o tom, ţe Humenné je podľa súťaţného 

poriadku vypadávajúcim muţstvom a po jeho odhlásení sa výsledky anulujú. 

 

Aţ desiate miesto 

 

Po zmene tabuľky sa ocitla Spišská Nová Ves ešte niţšie. Rovnako otázne bolo, či sa bude hrať nadstavbová časť 

súťaţe o záchranu. "Play out sa hrať nebude. Body s Humenným sa odpočítajú. Momentálne sme v tabuľke na desiatom 

mieste a máme zápas k dobru. Čaká nás ešte päť zápasov. Prakticky potrebujeme vyhrať všetko. Topoľčany nemôţu 

vyhrať viac ako jedno stretnutie," vysvetlil situáciu riaditeľ HK Spišská Nová Ves Ľubomír Vaic. 

 

Pokuty za Topoľčany? 

 

Do konca základnej časti 1. hokejovej ligy ostáva uţ len päť kôl. Stále je šanca na postup medzi ôsmich najlepších a do 

play–off. Spišiaci budú pozorne sledovať hlavne výsledky Topoľčian, s ktorými bojujú o vytúţenú ôsmu priečku. V 

ostatnom majstráku práve Novovešťania "vybuchli" na topoľčianskom ľade, kde prehrali 1:4 a nelichotivú situáciu si ešte 

viac skomplikovali. Za určitých okolností môţe A–muţstvo Spišskej Novej Vsi skončiť sezóna uţ 7. februára. Po prehre 

v Topoľčanoch zavládlo na hokejovom Spiši veľké sklamanie. Bude to mať aj odozvu zo strany vedenia klubu resp. 

pristúpi sa k nepopulárnym opatreniam – pokutám? "To všetko sa rozhodne na zasadnutí výkonného výboru," nechcel 

predbiehať udalosti riaditeľ Ľubomír Vaic. V zostávajúcich piatich kolách hrá Spišská Nová Ves doma s Michalovcami, 

Liptovským Mikulášom a Bardejovom. Vonku cestuje do Povaţskej Bystrice a Senice. 

 

JOZEF PETRUŠKA 

 

Foto: 

 

S Humenným sa body odrátali 

 

Spišiakov čaká ešte päť zápasov základnej časti. Šanca na play–off ţije stále. FOTO: JOPE 

 

Späť na obsah 

 

1.49.  ŠPORTOVÉ NÁVRATY OBJEKTÍVOM VIKTORA ZAMBORSKÉHO 

 [Prešovský večerník; 27/01/2016; s.: 23; Redakcia ; Zaradenie: Šport] 
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Pred týţdňom prehrali na domácom ľade hokejisti Prešova s Topoľčanmi 2:3 po predlţení. S rýchlym Igorom Halásom 

majú súperovi obrancovia problémy (1). 

 

Kapitán Juraj Prokop (2). Po presnom zápasu Ľubomíra Sabola vyhrávali domáci 2:1 (3). Roman Kohutiar v súboji (4). 

Najmladšie pretekárky Kraso klubu Prešov počas vystúpenia v prestávke. Hokejistky Šarišanky Prešov sa cez víkend 

tešili z dvoch víťazstiev v semifinále play off. Zdolali Spišskú Novú Ves 7:1 a 8:2. Sylvia Maťašová strelila prvý gól. 

Celkove s sa tešila z troch. Po prekonaní brankárky hostí (6) bola jej radosť obrovská (7). Aj Dominika Sedláková dala tri 

góly (8). Druţstvo podrţala brankárka Monika Kvaková (9). 

 

Späť na obsah 

 

1.50.  Humenné odstúpilo, mení sa tabuľka 

 [Šport; 21/2016; 27/01/2016; s.: 9; jk ; Zaradenie: HOKEJ] 

 

Po odstúpení Humenného z prvej ligy rozhodol riadiaci orgán súťaţe o ďalších dôsledkoch: všetky dosiahnuté výsledky v 

zápasoch s Humenným sa rušia a Humenné sa automaticky stáva vypadávajúcim tímom do druhej slovenskej ligy. 

 

Hokejisti Humenného nemohli vyuţívať zimný štadión od 12. januára. Mesto ho z bezpečnostných dôvodov uzatvorilo, 

strechu štadióna váţne poškodila búrka. Jeden zápas odohrali v náhradnom domácom prostredí v Trebišove, na ďalšie 

uţ ale nenastúpili vôbec. Zrušenie všetkých výsledkov sa zákonite dotklo aj ostatných tímov. V tabuľke došlo k úpravám, 

muţstvá prišli o všetky body, ktoré s týmto súperom získali. Najviac, aţ dvanásť bodov, odrátali Liptovskému Mikulášu a 

Spišskej Novej Vsi. Len tri body stratili Trnava a Bardejov. (jk) 

 

Späť na obsah 

 

1.51.  Prepustili Jacoba, angaţovali Dimiča 

 [Šport; 21/2016; 27/01/2016; s.: 29; as ; Zaradenie: BASKETBAL] 

 

Prišla prvá z dvoch avizovaných posíl košických býkov 

 

Košickí "býci" sú ako nováčik oţivením najvyššej súťaţe basketbalistov. Do aktuálneho ročníka vstúpili výborne a dlho 

bojovali o čelo tabuľky. V poslednom čase akoby im však došla para. Z posledných desiatich duelov vyhrali len štyri, 

pričom prestávali zdolávať súperov z čela tabuľky. Preto neprekvapí, ţe nastali zmeny za kormidlom i v kádri. Pred 

necelými dvomi týţdňami skončil tréner Štefan Svitek a funkcie sa chopil chorvátsky odborník Draţen Brajkovič. Pod jeho 

taktovkou "býci" zdolali Karlovku (89:76) a deklasovali Spišskú Novú Ves (102:49). V sobotu sa však predstavili v 

Prievidzi a opäť to nebolo ono. Po prehre 81:100 tréner Brajkovič avizoval zmeny v kádri. Pre denník Šport vtedy uviedol: 

My, ak chceme lepšie miešať karty v tabuľke prvých piatich druţstiev, potrebujeme sa posilniť aspoň o dvoch hráčov. Uţ 
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v najbliţších dňoch by sa v Košiciach mal objaviť jeden z nich." A ako povedal, tak sa aj stalo. Uţ v pondelok večer 

východniari predstavili novú posilu, ktorou sa stal 26-ročný srbský rozohrávač Miloš Dimič. Rodák z Leskovaca, vysoký 

195 cm, odštartoval profesionálnu kariéru v belehradskom klube FMP, hrával tieţ za Radnički Kragujevac, Hemopharm 

Vršac a tento ročník odštartoval v drese bosnianskeho muţstva Igokea. V roku 2012 bol vyhlásený za najuţitočnejšieho 

hráča srbskej Superligy. Úspešne pôsobil aj v Jadranskej lige. Z dvoch univerziád má na konte zlato (2011) i bronz (2013) 

a vlasť reprezentoval aj na Stredomorských hrách, odkiaľ si priniesol striebro. Dimič prichádza po tom, čo na skúške 

neuspel Milič Blagojevič. S klubom podpísal kontrakt bez skúšobnej doby. Jeho príchod zároveň znamená predčasný 

koniec Luisa Jacoba, keďţe klub má momentálne k dispozícii šesticu legionárov a v jednom stretnutí ich beztak  nemôţe 

pouţiť viac. (as) 

 

BUĎ - ALEBO 

 

Dnešné 30. kolo Eurovia SBL bude mať hneď dva šlágre. V Komárne si to domáci rozdajú so svojim rivalom Interom 

Bratislava. No Košice doma odohrajú mimoriadne dôleţitý duel s Levicami. Ak sa nechcú uspokojiť s piatou priečkou, ale 

chcú po základnej časti skončiť štvrté, či dokonca tretie, musia dnes zdolať Levice. Uţ raz sa im to v aktuálnej sezóne 

podarilo, a tak majú s Patrio 

 

Späť na obsah 

 

1.52.  Prvú ligu čaká premiérový Zápas hviezd 

 [Šport; 21/2016; 27/01/2016; s.: 9; jk ; Zaradenie: HOKEJ] 

 

Najlepší hráči prvej ligy sa stretnú v sobotu 30. januára v Detve. Proti sebe v zápase hviezd nastúpia tímy Východu a 

Západu. Predstaviť by sa mali aj najznámejšie mená súťaţe ako Marek Uram, Richard Šechný, Jaroslav Obšut a Juraj 

Faith. 

 

S iniciatívou usporiadať Zápas hviezd prvej ligy prišiel Róbert Ľupták, šéf detvianskeho klubu. Jeho návrh podporili aj 

ostatné tímy a za dejisko vybrali Detvu v strede Slovenska. "Naším zámerom je, aby sa Zápas hviezd prvej ligy hrával 

pravidelne kaţdý rok. Postupne sa snaţíme zlepšovať úroveň súťaţe a rôznymi akciami zvyšovať záujem fanúšikov. 

Okrem zápasu hviezd je to napríklad anketa Strieborná prilba pre najlepšieho hráča mesiaca," priblíţil Ľupták. Výťaţok z 

podujatia v Detve pôjde na dobročinný účel.Organizátori sa rozhodli pomôcť jednému postihnutému chlapcovi. Samotný 

nápad zorganizovať zápas hviezd vznikol uţ dávnejšie a ide len o zhodu okolností, ţe podobný formát v rovnakom čase 

oţivila aj najvyššia súťaţ. O zloţení prvých formácií rozhodli fanúšikovia v hlasovaní, zvyšok muţstiev doplnili tréneri a 

funkcionári. Tím Západu povedú Róbert Spišák so Svätoplukom Kosíkom a k dispozícii budú mať hráčov zo Senice, 

Nových Zámkov, Trnavy, Topoľčian, Povaţskej Bystrice a Liptovského Mikuláša. Trénermi Východu sú Anton Tomko s 

Miroslavom Ihnačákom. Káder bude vytvorený z hokejistov Detvy, Spišskej Novej Vsi, Prešova, Bardejova, Michaloviec 

a Humenného. Okrem zápasu sa hráči predstavia aj v súťaţiach zručnosti. Druhá najvyššia súťaţ zaţije svoj zápas 

hviezd po prvýkrát v histórii. "Ako úspech z pohľadu prvej ligy vnímame aj zmenu systému baráţe. Pozitívom je tieţ fakt, 
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ţe tento nový formát s prelínacou súťaţou povaţujú za dobrý krok aj samotné extraligové kluby. Výraznú podporu sme 

mali hlavne zo strany Zvolena, Banskej Bystrice alebo Ţiliny," vyjadril sa Ľupták, zároveň prezident Zdruţenia oddielov a 

klubov prvej hokejovej ligy. Po novom budú hrať baráţ obaja finalisti spolu s deviatym a desiatym tímom z najvyššej 

súťaţe. Prelínacia súťaţ bude mať dovedna dvanásť kôl. V najbliţšom období by sa mala uzavrieť aj otázka generálneho 

sponzora prvej ligy. "Vďaka tomuto sponzorovi by mohol kaţdý klub získať do svojho rozpočtu osem aţ desaťtisíc eur," 

doplnil Ľupták. (jk) 

 

Späť na obsah 

 

1.53.  Štrajk pokračuje, škôl nepribúda 

 [Korzár; 21/2016; 27/01/2016; s.: 4; krs ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Ostrý štrajk učiteľov pokračoval aj v utorok. Niektoré školy uţ neštrajkujú, inde sa počet štrajkujúcich učiteľov zvýšil. 

 

KOŠICE. Pokiaľ bolo ešte v pondelok na ZŠ Krosnianska 4 zapojených do štrajku 48 učiteľov, v utorok ich bolo 53 z 

celkového počtu 56. V prevádzke je len školská jedáleň, rodičom, ktorí nemajú kde dať deti, sú ponúkané aktivity CVČ, čo 

zatiaľ vyuţil jeden rodič. 

 

Vstredu sa majú pripojiť dve školy 

 

Na susednej ZŠ Krosnianska 2 sa stav nezmenil a štrajkovalo 29 zo 47 učiteľov. Platí tam obmedzená prevádzka, 

zabezpečené sú 1.-4. ročníky do 16.30 hod. "Na ZŠ Jenisejská je do štrajku zapojených 41 zo 49 pedagógov, platí tam 

obmedzená prevádzka prvého a druhého ročníka. Na ZŠ Abovská štrajkuje jeden učiteľ z 24 a na ZŠ Bruselskej dvaja zo 

44, obe školy sú v prevádzke," povedala nám hovorkyňa magistrátu Linda Šnajdárová. Naopak, zo zoznamu vypadla ZŠ 

Hroncova, kde štrajkovala jedna učiteľka a svoj štrajk ukončila. Od stredy sa do štrajku plánujú zapojiť ZŠ Postupimská 

37, kde sa do štrajku prihlásilo 8 z 22 učiteľov a ZŠ Maurerova, kde chce štrajkovať 24 z 26 pedagógov. 

 

Vkraji zatvorená jedna škola 

 

V Košickom kraji bola v utorok zatvorená jedna škola z celkového počtu 63. Ide o Strednú zdravotnícku školu v 

Michalovciach, v ktorej sa do štrajku zapojilo 46 učiteľov. "Spolu sa na školách KSK v utorok do štrajku zapojilo 211 

učiteľov. Vo všetkých ostatných školách sa vyučuje. V tých, kde sa niektorí pedagógovia zapojili do štrajku, sú hodiny 

suplované, prípadne je vyučovanie skrátené. Prioritne je zabezpečené vyučovanie v maturitných triedach," vysvetlila 

hovorkyňa KSK Zuzana Bobríková. Čo sa týka počtu zapojených učiteľov na školách KSK, najviac ich je v Košiciach. V 

Košiciach štrajkujú Gymnázium Šrobárova (24 zapojených), Gymnázium Poštová (1), Gymnázium Alejová (15), Stredná 

zdravotnícka škola Moyzesova (22), Škola úţitkového výtvarníctva (20), SOŠ Košice – Šaca (1). V Spišskej Novej vsi 

Gymnázium Javorová (25), Gymnázium Školská (27) a v Michalovciach Gymnázium P. Horova (30), Stredná 

zdravotnícka škola (46).  
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(krs) 

 

Späť na obsah 

 

1.54.  Najlepšie platy majú tesne pred dôchodkom 

 [Korzár; 21/2016; 27/01/2016; s.: 4; MARIÁN KIZEK, jsv ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Zarábajú učitelia naozaj málo, alebo je to len mýtus, ktorý si uţ dlhé roky vo verejnosti starostlivo pestujú? Odpoveď nie 

je jednoznačná, lebo pravdou sú obe časti predchádzajúcej vety. 

 

KOŠICE. Priemerný plat v Košickom kraji sa vlani pohyboval tesne pod 850 eurami v hrubom, no zhruba 60 percent 

pracujúcich ľudí bolo pod ním. Menej ako priemerný zamestnanec isto zarábajú aj učiteľky v košických materských 

školách. Podľa údajov z mesta Košice im síce za posledné štyri roky stúpli platy o cca 23 percent, beţná učiteľka v 

materskej škole má na výplatnej páske hrubú mzdu iba 775 eur. 

 

Učiteľky na ZŠ mali 987 eur 

 

Uţ iné je to v prípade učiteľov, teda vo veľkej väčšine učiteliek, na základných školách v Košiciach. Tie v minulom roku 

uvideli v kolónke hrubá mzda sumu 987 eur oproti zhruba 800 eurám, ktoré mali pred 4 rokmi. Aj v ich prípade 23-

percentný nárast mierne korigovala inflácia, ktorá za uplynulé štyri roky aj napriek poklesu cien v uplynulých dvoch rokoch 

dosiahla 5 percent. 

 

Eurá pribúdajú vekom 

 

Zároveň platí, ţe čím sluţobne mladší učiteľ, tým je menší jeho plat. Hrubá tarifná mzda čerstvo prijatej učiteľky na ZŠ-ke 

bez ďalších príplatkov začína na 657 eurách. Na druhej strane celkový plat jej kolegyne s 32-ročnou praxou a všetkými 

príplatkami môţe ešte pred jej 60–kou dosiahnuť aj takmer 1 250 eur, pričom sú v ňom započítané príplatky za atestácie, 

odpracované roky, za uvádzajúceho zamestnanca, za triednictvo a získané kredity. 

 

Na stredných školách aj 1 400 

 

Na stredných školách v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja dostane začínajúci učiteľ minimálne 650 eur a ten v 

preddôchodkovom veku bez akýchkoľvek ďalších príplatkov aspoň 1 042 eur. S ďalšími príplatkami sa ich plat môţe 

vyšplhať aj k 1400 eurám. KSK podľa šéfa odboru školstva Štefana Kandráča navyšovalo platy, tak ako aj iní 

zriaďovatelia o 4 percentá, ďalší 6-percentný nárast garantujú pri pohyblivej zloţke platu. Za posledných 10 rokov sa 

platy učiteľov u nich zdvihli o 72 percent. 
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MARIÁN KIZEK 

 

FAKTY 

 

Platy učiteľov stredných škôl v číslach 

 

* najniţšímoţnýnástupný plat začínajúceho učiteľa bez akejkoľvek praxe v 9. platovej triede - 650,50 eur 

 

* najvyšší základný plat učiteľa v 12. platovej triede - 840 eur 

 

* najvyšší základný plat učiteľa po 32 rokoch praxe - 1 042 eur 

 

* najniţšia (3,70 %), priemerná (14,9 %), resp. najvyššia ( 37,6 %) udelená pohyblivá zloţka školami v roku 2015 

 

* priemerný plat učiteľa vKSKvrátane príplatkov za rok 2015 –1 049eur 

 

* najvyššie výplaty mali v roku 2015 učitelia na Gymnáziu Školská 7 v Spišskej Novej Vsi 

 

* predpokladané tohtoročné platy zástupcov riaditeľov škôl (1 100 – 1 500 eur), resp. riaditeľov (1 400 eur - 2000eur). 

 

(jsv) 

 

Foto: 

 

Minuloroční maturanti 

 

Priemerné platy ich učiteľov v Košickom kraji dosiahli takmer 1 050 eur. FOTO: JUDY 

 

Späť na obsah 

 

1.55.  Nadácia 858 

 [pravda.sk; 27/01/2016; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spravy.pravda.sk/dve-percenta/clanok/381303-nadacia-858/ 

 

Nadáciu 858 sme zaloţili pre podporu domácej tvorby, čo zabezpečuje vznik nových pracovných miest, pričom kladieme 

dôraz na vzdelanie a osobný rozvoj výrobcov. 

 

 Právna forma: Nadácia 

 

http://spravy.pravda.sk/dve-percenta/clanok/381303-nadacia-858/
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 IČO: 42252601 

 

 Sídlo: Spišská Nová Ves 

 

 Bankové spojenie: SK29 1111 0000 0012 6613 0018 

 

 Adresa webovej stránky: www.nadacia858.sk 

 

 Kontakt: info@nadacia858.sk, +421 944 213 780 

 

 Oblasť pôsobenia: regionálny rozvoj 

 

 Aktivity a projekty: 

 

 SLOVENSKÁ TVORBA 

 

 Týmito podpornými akciami, chce Nadácia 858 dostať do povedomia čo najširšieho spektra domácich ale aj 

zahraničných spotrebiteľov slovenských tvorcov, zvýšiť ich dopyt po výrobkoch, so stabilným zabezpečením klientely, 

udrţania alebo aj vytvorenia pracovného miesta na trhu práce. Nadácia si dáva za úlohu pomoc pri zlepšení kvality 

výroby formou praktického vzdelávania, či podmienok samotnej výroby výrobkov. 

 

 SPOTREBITEĽ 

 

 Na strane druhej, tej spotrebiteľskej sme zriadili výberovú komisiu, ktorá kontroluje pôvod a samotnú kvalitu 

prezentovaných výrobkov. Nadácia 858 ma za úlohu vzdelávať a viesť domácich spotrebiteľov k návykom v 

uprednosťňovaniu domáceho produktu namiesto zahraničných, preto je to veľká zopovednosť a tlak aj na samotných 

výrobcov z pohľadu samotnej kvality výrobku. 

 

 PREZENTÁCIE 

 

 V roku 2016 ma Nadácia 858 záujem spustiť svoje činnosti v ďaľších mestách Slovenska. Pomôcť tak v kaţdom meste 

alebo obci domácim tvorcom nájsť si klientelu, uplatniť sa na trhu práce a do budúcna domácich presunúť do cudzích 

miest. Prezentáciou v cudzích mestách spestriť paletu ponúkaných výrobkov pre spotrebiteľov a výrobcom rozšíriť ich 

spotrebiteľskú základňu. 

 

 Na čo šli 2 % z dane v roku 2015: 

 

 Ešte sme o 2% neţiadali. Rok 2016 je pre nás premiérový. 
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 Prečo dať daň práve nám: 

 

 Máme víziu 

 

 podpora rozvoja výroby a propagácia predaja domácich slovenských výrobkov, 

 zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o slovenských výrobkoch, 

 výchova spotrebiteľa k uprednostňovaniu produktov domácej výroby, 

 vzdelávanie mladej generácie o pozitívach odbytu domácich výrobkov 

 

 Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade 

poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom 

zozname vedenom Notárskou komorou SR. 

 

 Späť na zoznam uchádzačov o dve percentá dane 

 

 &COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Späť na obsah 

 

1.56.  Registračný poplatok za ojazdené auto zo zahraničia? To nie je fér, tvrdí Európa 

 [podkapotou.zoznam.sk; 27/01/2016; jh TASR, SaS ; Zaradenie: Pod kapotou] 

http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000673/1524169/Registracny-poplatok-za-ojazdene-auto-zo-zahranicia--To-nie-je-fer--tvrdi-Europa 

 

Prečo by mal registračný poplatok v rovnakej výške platiť kupujúci nového i jazdeného auta? Nuţ prečo... 

 

Poplatky za prvú registráciu ojazdených áut dovezených zo zahraničia sú v rozpore s pravidlami Európskej Únie. Je o 

tom presvedčená opozičná strana SaS a ţiada preto vládu, aby ich zrušila, alebo upravila. 

 

"Vyzývame vládu Roberta Fica, aby okamţite zmenila tento zákon, ktorý je v rozpore s únijným právom. Okamţite 

znamená zvolať mimoriadnu schôdzu a v skrátenom legislatívnom konaní buď registračnú daň zrušiť alebo aspoň upraviť 

tak, aby nebola v rozpore s platným právom EÚ," zdôraznil predseda SaS Richard Sulík na včerajšej tlačovej konferencii 

v Bratislave. 

 

Registračný poplatok sa totiţ platí za prvú registráciu akéhokoľvek auta na území Slovenska. V minulosti bola jeho výška 

jednotná na úrovni 33 eur. Od roku 2013 však súčasná vláda Roberta Fica (Smer-SD) tento poplatok upravila a pohybuje 

sa v závislosti od výkonu motora. 

 

http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000673/1524169/Registracny-poplatok-za-ojazdene-auto-zo-zahranicia--To-nie-je-fer--tvrdi-Europa
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Kým pri nových autách dovezených zo zahraničia je to v poriadku, problém nastáva pri ojazdených autách. Registračný 

poplatok totiţ zohľadňuje iba výkon motora a nie jeho klesajúcu hodnotu spôsobenú rokmi pouţívania. Kým pri 

ojazdených autách kúpených na Slovensku sa takýto poplatok neplatí, pri ojazdených autách dovezených zo zahraničia 

však uţ áno. Pohybuje sa pritom od 33 eur a dosiahnuť môţe úroveň 2997 eur. 

 

To podľa SaS zamedzuje voľnému pohybu tovarov, teda ojazdených áut. "Ojazdené autá kúpené na Slovensku sú tak 

zvýhodňované. Takýmto postupom je porušené primárne európske právo," doplnil tímlíder SaS pre spravodlivosť Alojz 

Baránik. 

 

Ľudia, ktorí takýto poplatok v rokoch 2013, 2014 a 2015 uhradili, majú podľa SaS nárok na vrátenie jeho časti, a to v 

závislosti od zníţenej hodnoty ojazdeného auta. Liberáli sa preto obrátili aj na Európsku komisiu a tá potvrdila, ţe v tejto 

veci začala proti Slovensku konanie o porušení únijného práva. Zároveň však "Komisia pripomenula princíp vzájomnej 

dôvery medzi ňou a členským štátom pri otvorení takého konania, ktorý im zakazuje uviesť bliţšie informácie o uţ 

začatom konaní," dodal Sulík. 

 

Hliadky dopravnej polície na 27.01.2016 

 

Úsek Typ a farba vozidla 

Bratislavský kraj 28 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 10 neoznačených 

hliadok polície 

D1 Škoda Superb hnedá, VW Passat čierna 

D2 VW Golf modrá, Škoda Superb sivá metalíza 

okres Senec Škoda Fabia modrá 

BA – mesto VW Golf modrá 

BA – mesto Škoda Fabia biela 

BA – mesto Seat Leon sivá 

BA – mesto Škoda Superb čierna 

okres MA, PK, SC Fabia modrá 

Trnavský kraj 19 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačených 

hliadok polície 

Diaľnica D1, Rýchlostná cesta R1 VW Golf biela, VW Passat čierna, Audi strieborná 

okres Dunajská Streda Škoda Fabia modrá 

okres Senica Škoda Fabia modrá 

okres Trnava VW Golf sivá 

Trenčiansky kraj 11 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 5 neoznačené 

hliadky polície 

Diaľnica D1 VW Passat modrá 
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okres Povaţská Bystrica a Púchov Škoda Fabia modrá 

okres Prievidza VW Golf sivá 

okres Trenčín a Ilava VW Golf modrá 

okres Bánovce nad Bebravou VW Golf modrá 

Nitriansky kraj 20 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 9 neoznačených 

hliadok polície 

okres Nitra a Zlaté Moravce Kia cee´d hnedá, Seat Leon biela 

okres Nové Zámky Škoda Fabia zelená 

okres Levice Škoda Fabia biela, Fabia modrá 

okres Komárno Octavia Strieborná, Fabia modrá 

okres Topoľčany Škoda Fabia sivá 

okres Šaľa Škoda Fabia modrá 

Banskobystrický kraj 14 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 11 neoznačených 

hliadok polície 

okres Banská Bystrica VW Golf sivá, VW Passat modrá 

okres Brezno Kia cee´d biela 

okres Lučenec Škoda Fabia biela 

okres Revúca VW Golf čierna 

okres Rimavská Sobota Škoda Fabia biela, VW Passat čierna 

okres Veľký Krtíš Kia cee´d biela 

okres Zvolen VW Golf biela 

okres Ţiar nad Hronom Škoda Fabia biela 

R1 KDI DO (okres BB,ZV,ZH,ZC) Škoda Superb čierna 

Ţilinský kraj 19 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 8 neoznačených 

hliadok polície 

okres Čadca, Kysucké Nové Mesto Škoda Fabia modrá 

okres Dolný Kubín, Tvrdošín, 

Námestovo 

Škoda Fabia modrá 

okres Liptovský Mikuláš Seat Leon sivá 

okres Martin, Turčianske Teplice Seat Leon strieborná, VW Passat modrá, Fabia biela 

okres Ţilina, Bytča VW Golf modrá, Škoda Superb čierna 

Prešovský kraj 16 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 12 neoznačených 

hliadok polície 

Diaľnica D1 VW Passat čierna, Škoda Superb sedan čierna, Audi A4 kombi čierna, Škoda 

Superb Combi čierna 

okres Bardejov Škoda Fabia biela 

okres Humenné Škoda Fabia sivá 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

27. 1. 2016 

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

okres Keţmarok VW Golf modrá 

okres Prešov VW Golf modrá, Škoda Fabia modrá 

okres Stará Ľubovňa  VW Golf čierna 

okres Svidník Škoda Fabia biela 

okres Vranov nad Topľou Škoda Fabia biela 

Košický kraj 22 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených 

hliadok polície 

okres Košice - okolie Škoda Fabia biela 

okres Michalovce, Sobrance Škoda Fabia modrá 

okres Spišská Nová Ves Škoda Superb čierna, VW Passat červená 

okres Trebišov Škoda Fabia biela 

D1, R2, R4 okres Košice; Košice-

okolie  

Seat Leon sivá, Škoda Superb strieborná 

 

 

Zmena je vyhradená podľa vývoja aktuálnej dopravno-bezpečnostnej situácie. 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


