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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Do súťaže Pre vodu prišlo 7 návrhov riešení 

     [Obecné noviny; 07/2017,08/2017; 21/02/2017; s.: 16; ts-Nadácia Ekopolis ; Zaradenie: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE] 

1.2. Novovešťania, pripravte sa na odstávku vody: Nepotečie na týchto uliciach 

     [spisska.dnes24.sk; 24/02/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.3. Vďaka týmto záberom každý pochopí, prečo sa Slovenský raj nazýva rajom 

     [dobrenoviny.sk; 24/02/2017; Iveta Bátrnová ] 

1.4. Basketbalová Eurovia SB sa pomaly blíži do play-off – Koniec základnej časti už o päť týždňov 

     [hlavnespravy.sk; 24/02/2017; HSP/Foto: Anton Holienčin ; Zaradenie: Šport] 

1.5. Deti si prídu na svoje. Na zimáku v Spišskej je pripravená parádna akcia 

     [spisska.dnes24.sk; 24/02/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.6. Tipy na víkend - sobota 25. a nedeľa 26. februára 

     [korzar.sme.sk; 24/02/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.7. Fico dal Košičanom dlho očakávaný sľub: Vláda financuje rekonštrukciu mosta Ružín 

     [topky.sk; 24/02/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce] 

1.8. Premiér prisľúbil finančnú pomoc vlády na rekonštrukciu mosta Ružín 

     [hlavnespravy.sk; 24/02/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván ; Zaradenie: Z domova] 

1.9. Premiér prisľúbil finančnú pomoc vlády na rekonštrukciu mosta Ružín 

     [24hod.sk; 24/02/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.10. Premiér prisľúbil finančnú pomoc vlády na rekonštrukciu mosta Ružín 

     [dobrenoviny.sk; 24/02/2017; TASR ] 

1.11. Premiér prisľúbil finančnú pomoc vlády na rekonštrukciu mosta Ružín 

     [teraz.sk; 24/02/2017; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

1.12. V Starej Turej kolkársky sviatok – vyhlásenie najlepších TOP 6 v kategórii mužov i žien za rok 2016 

     [hlavnespravy.sk; 24/02/2017; HSP/Foto: Natália Kováčová ; Zaradenie: Šport] 

1.13. Premiér Fico prisľúbil finančnú pomoc vlády na rekonštrukciu mosta Ružín 

     [netky.sk; 24/02/2017; TASR ; Zaradenie: Domov] 

1.14. V Novom Meste nad Váhom predstavili príručku Každodenná udržateľnosť 

     [Rádio Regina BA, 15:00; Správy RTVS; 24/02/2017;  Matej Baránek; Zaradenie: z domova] 

1.15. PARASPORT24 TOUR sa tento rok spojí s koncertom HUDBA BEZ BARIÉR 

     [lenprezeny.sk; 24/02/2017; Redakcia ; Zaradenie: Charita] 

1.16. Príručka pre pedagógov Každodenná udržateľnosť 

     [Rádio Regina BA, 12:00; Žurnál Rádia Regina; 24/02/2017;  Ctibor Michalka; Zaradenie: z domova] 

1.17. Séria Spišiakov – od Bardejova po Bardejov? 

     [Korzár; 47/2017; 25/02/2017; s.: 8; DANIEL DEDINA ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.18. Oddýchnite si počas víkendu aj vy: Päť akcií, na ktoré radíme si vyraziť 

     [spisska.dnes24.sk; 25/02/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.19. Slovensko nie je ani xenofóbna, ani šovinistická krajina. Za Kotlebu v parlamente môžeme poďakovať 

Ficovi, hovorí známy Ind zo Spiša 
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     [parlamentnelisty.sk; 25/02/2017; Jozef Hübel ; Zaradenie: Aréna] 

1.20. Zem na Spiši vydala dávne historické poklady 

     [spis.korzar.sme.sk; 25/02/2017; Mária Škorvánková ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

1.21. Séria Spišiakov - od Bardejov po Bardejov? 

     [spis.korzar.sme.sk; 25/02/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.22. Krompachy, okres Spišská Nová Ves: Veľký požiar v ťažkom teréne 

     [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 25/02/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.23. Haldy odpadu na poliach 

     [STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 25/02/2017;  Jarka Hlaváčová; Zaradenie: z domova] 

1.24. Pozrite si našu TOP 5: Články, ktoré čitateľov počas týždňa oslovili najviac 

     [spisska.dnes24.sk; 26/02/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.25. V basketbalovej Eurovia SBL v 35.kole štyri víťazstvá domácich a prehra Lučenca s Komárnom 69:85 

     [hlavnespravy.sk; 26/02/2017; HSP/Foto: Anton Holienčin ; Zaradenie: Z domova] 

1.26. Surový prepad na ulici 

     [JOJ, 19:00; Krimi; 26/02/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.27. Moldava videla bezgólové košické derby 

     [kosice.korzar.sme.sk; 26/02/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

1.28. Kaliňák sa potichu zmieril so sporným stavbárom z Gorily 

     [domov.sme.sk; 26/02/2017; Matúš Burčík ; Zaradenie: Domov] 

1.29. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 27. februára 

     [korzar.sme.sk; 27/02/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.30. Kam za kultúrou - pondelok 27. februára 

     [korzar.sme.sk; 27/02/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.31. Real estate taxes going up in much of Slovakia 

     [The Slovak Spectator; 04/2017; 27/02/2017; s.: 7,8; ERIK RÉDLI ; Zaradenie: BUSINESS FOCUS] 

1.32. Kaliňák sa zmieril so stavbárom z Gorily 

     [SME; 48/2017; 27/02/2017; s.: 3; Matúš Burčík ; Zaradenie: spravodajstvo] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Do súťaže Pre vodu prišlo 7 návrhov riešení 

 [Obecné noviny; 07/2017,08/2017; 21/02/2017; s.: 16; ts-Nadácia Ekopolis ; Zaradenie: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE] 

 

V druhom ročníku súťaže Pre vodu mladí ľudia navrhujú ako vyriešiť prívalové dažde, revitalizáciu ramena Váhu či 

mokrade v Pruskom. 

 

Súťažné návrhy mohli byť zamerané na riešenie niektorej zo 7 modelových situácií zverejnených Nadáciou Ekopolis, ale 

aj na riešenie iných situácii. ,,Zadania sa týkali zachytávania dažďovej vody, revitalizácie ramena Váhu, mokrade v 

Pruskom či riešenia erózie pôdy a záplav pri prívalových dažďoch v obci Sebedín-Bečov," hovorí Martina Paulíková z 
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Nadácie Ekopolis. Súťažiaci mohli spracovať aj vlastný nápad, ktorý bude mať inovatívny a inšpiratívny prínos pre 

zodpovedné hospodárenie s vodou. 

 

Celkovo do Nadácie Ekopolis prišlo 7 súťažných návrhov, ktoré sa týkajú riešenia zavlažovania školského skleníka v 

Spišskej Novej Vsi a vytvorenia dažďových záhrad v Skalici, revitalizácie starého ramena Váhu, protipovodňových 

opatrení v obci Sebedín - Bečov a v obci Beluj. Súťažné návrhy obsahujú okrem popisu riešenia aj rámcový odhad 

financií potrebných realizáciu riešenia a vyhodnotenie rizík riešenia. 

 

,,Som veľmi rád, že Nadácia Ekopolis dáva možnosť mladým odborníkom zhodnotiť svoje odborné vedomosti v takýchto 

súťažiach a zároveň ma teší, že mladým odbornikom nie je ľahostajné v akom životnom prostredí žijú a aj takouto formou 

prispievajú k jeho zmene k lepšiemu," uvádza Jozef Belovič, navrhovateľ modelovej situácie z Trnovca nad Váhom, ktorý 

je hospodárom v Obvodnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu Trnovec nad Váhom. 

 

Odborná porota vyberie v druhej polovici februára šesť súťažných tímov študentov, ktoré postúpia do marcového finále. 

Pred ním budú mať finalisti možnosť absolvovať tréning prezentačných zručností v partnerskej organizácii v Čechách. 

 

Finále sa uskutoční 10. marca 2017 v priestoroch Spolku architektov Slovenska v Bratislave, kde finalisti predstavia svoje 

súťažné návrhy. Na základe prezentácie potom vyberie odborná porota víťazov súťaže. Tri najlepšie návrhy, ktoré 

vyberie odborná porota, získajú odmenu 1100 eur, 500 eur a 200 eur. Po skončení súťaže dostanú zapojené obce 

súťažné návrhy a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať. Víťaz slovenského 

finále predstaví svoju prácu na konferencii v Prahe pri príležitosti Dňa vody. 

 

(ts-Nadácia Ekopolis) 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Novovešťania, pripravte sa na odstávku vody: Nepotečie na týchto uliciach 

 [spisska.dnes24.sk; 24/02/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/novovestania-pripravte-sa-na-odstavku-vody-nepotecie-na-tychto-uliciach-263875 

 

 Niektorí obyvatelia nášho mesta ale aj okolia budú dočasne bez vody. Tu sú bližšie informácie. 

 

Časť obyvateľov Spišskej a okolia sa musí pripraviť na odstávku vody. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 

oznamuje, že z dôvodov prevádzkovej havárie bude prerušená dodávka pitnej vody. 

 

"V meste Spišská Nová Ves bude odstavená voda od 24. februára 2017 od 8.00 do 25. februára 2017 do 19.00 hod na 

Markušovskej ceste a na ulici Radlinského," píše sa na webovej stránke mesta. 

 

http://spisska.dnes24.sk/novovestania-pripravte-sa-na-odstavku-vody-nepotecie-na-tychto-uliciach-263875
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Ďalej môže dôjsť k prerušeniu dodávky pitnej vody aj v obciach Harichovce, Lieskovany, Danišovce, Odorín, Jamník, 

Spišský Hrušov a to z dôvodu možného vyčerpania zásob vody z vodojemu. 

 

Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS, telefón 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti 053 / 41 

55 216, 053 / 44 61 735. 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

 

Foto:ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Vďaka týmto záberom každý pochopí, prečo sa Slovenský raj nazýva rajom 

 [dobrenoviny.sk; 24/02/2017; Iveta Bátrnová ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/94353/vdaka-tymto-zaberom-kazdy-pochopi-preco-sa-slovensky-raj-nazyva-rajom 

 

Zábery mladého fotografa zo Spiša vás presvedčia, že Slovenský raj vyzerá naozaj božsky. Táto oáza pokoja má svoje 

čaro v každom ročnom období. 

 

Tomášovský výhľad, Slovenský raj — Foto: Andrej Pižem 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 24. februára - Slovenský raj je považovaný za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska, 

proti čomu by azda nikto nenamietal. To, že vyzerá božsky, sa odrazilo aj v jeho názve a tieto fotografie iba dokumentujú, 

že právom. Odhaľujú neskutočnú krásu prírody, ktorú tento kút Slovenska vystavuje na obdiv. 

 

O krásne fotografie zo Slovenského raja sa s nami podelil mladý fotograf a turistický sprievodca Andrej Pižem zo 

Spišskej Novej Vsi, ktorý si toto miesto naozaj obľúbil a nedá naň dopustiť. "Som veľmi vďačný za to že som sa narodil 

práve v tomto meste, pretože mám dva najkrajšie národné parky (Slovenský raj a Vysoké Tatry) na skok od domu. Tak 

môžem kedykoľvek uniknúť z ruchu civilizácie do skutočnej oázy pokoja," prezradil pre Dobré noviny. Venuje sa najmä 

sprevádzaniu zahraničných turistov, ktorých počas výletov aj fotografuje, čím sa sa zároveň snaží našu malú krajinu 

zviditeľniť. "Veď kto by sa nechcel pochváliť peknými fotografiami z dovolenky svojej rodine či priateľom?" myslí si mladý 

Spišiak, ktorého fotografie prírody vystihujú všetky krásy Slovenského raja. 

 

Slovenský raj očami mladého fotografa zo Spiša. Foto: Andrej Pižem 

 

Ak ste v Slovenskom raji ešte neboli, zdá sa, že máte, čo ľutovať. Človek by si mohol myslieť, že podobných miest sú na 

Slovensku desiatky, tí, ktorí ho navštívili, by vás však vyviedli z omylu. "Pre Slovenský raj sú špecifické rokliny, no taktiež 

http://www.dobrenoviny.sk/c/94353/vdaka-tymto-zaberom-kazdy-pochopi-preco-sa-slovensky-raj-nazyva-rajom
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sa tu nachádza množstvo krásnych výhľadov. Známy je najmä Tomášovský výhľad, ale rovnako krásne sú výhľady z 

Havranej skaly, Gačovskej skaly, či málo známeho vrchu s názvom Matka Božia," opísal Andrej Pižem pre Dobré noviny 

najväčšie krásy Slovenského raja. "Samozrejme, netreba opomenúť ani náš slovenský prírodný skvost, zapísaný v 

zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Je to jedna z najnižšie 

položených ľadových jaskýň v Európe," dodal. 

 

Pozrite si prekrásne zábery Slovenského raja v našej fotogalérii: 

 

Vďaka tomu, že je turistickým sprievodcom, pozná Slovenský raj ako vlastnú dlaň a páči sa mu v každom ročnom období 

- ukrytý pod snehom i zaplavený lúčmi slnka. Počas prebúdzajúcej sa jari oceňuje najmä rozkvitnuté lúky, ktoré vynikajú 

svojou pestrosťou, v lete vraj ľudia mieria na toto miesto aj kvôli chládku, ktorý panuje v roklinách aj v tých najteplejších 

dňoch. Na jeseň sa podľa neho prechádzka v Slovenskom raji mení na skutočnú rozprávku, no osobne má najradšej 

zimnú atmosféru, kedy je na tomto mieste najväčší pokoj. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Basketbalová Eurovia SB sa pomaly blíži do play-off – Koniec základnej časti už o päť 

týždňov 

 [hlavnespravy.sk; 24/02/2017; HSP/Foto: Anton Holienčin ; Zaradenie: Šport] 

http://www.hlavnespravy.sk/basketbalova-eurovia-sb-sa-pomaly-blizi-play-off-koniec-zakladnej-casti-uz-o-pat-tyzdnov/908587 

 

Banská Bystrica 24.februára 2017 (HSP/Foto: Anton Holienčin) 

 

Najvyššia basketbalová súťaž na Slovensku pokračuje v sobotu 25.februára 35.kolom základnej časti. Do skončenia tohto 

44 kolového maratónu chýba odohrať už iba desať kôl. Keďže v súťaži štartuje nepárny počet družstiev a v každom kole 

niektoré z nich má voľný žreb, tak je to presne pre každé družstvo už iba 9 zápasov. S pribúdajúcimi kolami sa zvyšuje 

stále viac nervozita či už v samotných stretnutiach medzi hráčmi, funkcionármi na palubovke, ba dokonca v niektorých 

mestách aj neobjektívne povzbudzovanie a privolanie nervozity zo strany súpera, čo má ďaleko od kultúrneho 

obecenstva, ktoré navštevuje v hojnejšom počte jednotlivé duely v tejto súťaži. Zatiaľ, čo najväčšie návštevy doma i 

vonku má družstvo KB Košice – líder súťaže, pravidelné vysoké domáce návštevy sú v Leviciach, v Handlovej a v 

Lučenci. 

 

Basketbalistov Interu Bratislava potom, ako sú v slabšej športovej forme čaká zrejme v domácej Hant aréne ťažký 

oriešok. MBK Handlová v poslednom meraní síl v Bratislave podľahla Interu Bratislava po zbytočných školáckych 

chybách až v závere v pomere 81 : 86. Na snímke z tohto súboja vidieť s loptou Nenada Miloševiča, ktorý pôsobili 

http://www.hlavnespravy.sk/basketbalova-eurovia-sb-sa-pomaly-blizi-play-off-koniec-zakladnej-casti-uz-o-pat-tyzdnov/908587
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predtým práve v bratislavskom Interi a herný systém dokonale pozná. V podkošovom súboji sa ho snaží ubrániť dvojica 

hráčov Interu v žltočiernych dresoch Goran Bulatovič (10) a uprostred brániaci Aleksandar Radukič (12). 

 

Slabšie výsledky Interu Bratislava a BC Prievidza odradili zvedavých priaznivcov z ich domácich súbojov, kde návštevy v 

priemere klesli o polovicu. Svoj štandard si stále kvôli nízkej kapacite haly vo Svite udržuje Iskra Svit, kde je stále 

"vypredané" a prekvapuje aj vysoká návštevnosť v Spišskej Novej Vsi, kde takmer na každom zápase aj keď držali sériu 

52 prehier v rade bolo takmer vždy v hľadisku najmenej 500 divákov. Najslabšie návštevy okolo 200 divákov má Karlovka 

Bratislava a Nitra, ktorá netradične uzatvára 11-členný peletón účastníkov Eurovia SBL v súťažnom ročníku 2016/2017, 

ktorý sa pomaly skončí základnou časťou a pomaly už príde na rad vyraďovacia časť play-off, kde zdá sa už bude chýbať 

trojlístok MBK SPU Nitra – BK AC LB Spišská Nová Ves a s najväčšou pravdepodobnosťou aj BK Karlovka Bratislava, 

ktorá na ôsmy celok súťaže MBK Lučenec (po 34.kole) stráca bodov. 

 

Zajtrajšie 35.kola má v štyroch dueloch jasných favoritov v domácich súbojoch a tak 2 body by mali zostať v Košiciach, v 

Bratislave na Interi, v Prievidzi a v Leviciach. V poslednom duely Lučenec – Komárno v doterajších troch dueloch zvíťazili 

vždy domáci, ale teraz vo štvrtom zápase v Lučenci to môže byť celkom ináč aj v prospech priemerného družstva z 

Komárna, pretože okrem tohto duelu sa stále stupňuje boj ešte aj medzi Handlovou, ktorá tiež stále bojuje o lepšie 

umiestnenie ako 8.miesto po základnej časti, nakoľko v play-off by Handlovčania skončili hneď vo štvrťfinále po vyradení 

s KB Košice, kde ich šance pri ďalšom posilňovaní hráčskeho kádra Košíc budú minimálne… 

 

Prehľad stretnutí 35.kola Eurovia SBL – sobota 25.februára: 

 

KB KOŠICE – BK KARLOVKA BRATISLAVA (hrá sa o 18,00 hod.v Angels aréne v Košiciach – rozhodujú: Brziak, 

Perečinský, Mekelová). Bilancia doterajších vzájomných stretnutí v sezóne 2016/2017: 2.kolo – (12.okt.) Karlovka – 

Košice 72:75, 13.kolo – (26.nov.) Košice – Karlovka 93:81, 24.kolo – (4.nov.) Karlovka – Košice 59:93. 

 

BK INTER BRATISLAVA – MBK HANDLOVÁ (hrá sa o 18,00 hod. v Hant aréne v Bratislave – rozhodujú: Fuska, 

Holländer, Hudec). Bilancia doterajších vzájomných stretnutí v sezóne 2016/2017: 2.kolo – (12.okt.) Handlová – Inter 

86:101, 13.kolo – (26.nov.) Inter – Handlová 86:81, 24.kolo – (11.jan.2017) Handlová – Inter 91:86 pp. 

 

BC PRIEVIDZA – BK ISKRA SVIT (hrá sa o 18,00 hod. v Niké aréne v Prievidzi – rozhodujú: Zubák, Karniš, Kiss). 

Bilancia doterajších vzájomných stretnutí v sezóne 2016/2017: 2.kolo – (12.okt.) Svit – Prievidza 86:82, 13.kolo – 

(26.nov.) Prievidza – Svit 98:65, 24.kolo – (17.dec.) Svit – Prievidza 99:102. 

 

BK LEVICKÍ PATRIOTI LEVICE – BK 04 AC LB SPIŠSKÁ NOVÁ VES (hrá sa v Športovej hale v Leviciach o 18,00 hod. 

– rozhodujú : Ženiš, Matejčík, Bartoš komisár SBL: Jozef Jančovič). Bilancia doterajších vzájomných stretnutí v sezóne 

2016/2017: 2.kolo –(12.okt.)Sp.Nová Ves –Levice 58:72, 13.kolo – (26.nov.)Levice – Sp.Nová Ves 95:67, 24.kolo – 

(11.jan. 2017) Sp.Nová Ves – Levice 89 : 78. 
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MBK LUČENEC – MBK RIEKER KOMÁRNO (hrá sa o 18,00 hod. v Športovej hale v Lučenci – rozhodujú: Tomašovič, 

Šarišský, Kovalčík). Bilancia doterajších vzájomných stretnutí v sezóne 2016/2017: 2.kolo – (12.okt.) Komárno – Lučenec 

89:74, 13.kolo (26.nov.) Lučenec – Komárno 87:69, 24.kolo (11.jan.2017) Komárno – Lučenec 102:80. 

 

Jozef Cvajniga 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Deti si prídu na svoje. Na zimáku v Spišskej je pripravená parádna akcia 

 [spisska.dnes24.sk; 24/02/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/deti-si-pridu-na-svoje-na-zimaku-v-spisskej-je-pripravena-paradna-akcia-263896 

 

 Už viete ako budete tráviť víkend so svojimi ratolesťami? Ak nie a máte radi hokej, máme pre vás jeden zaujímavý tip. 

 

Víkend už pomaly klope na dvere, je teda najvyšší čas rozmýšľať, kde vyraziť zo svojimi deťmi. V nedeľu o 16.00 hodine 

sa na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi uskutoční akcia Deti na hokej, ktorá je určená všetkým deťom vo veku od 5 

do 10 rokov. Nielen chlapcom, ale aj dievčatám. 

 

"Akcia Deti na hokej je zameraná na zoznámenie sa s prostredím zimného štadióna a možnosti vyskúšať si korčuľovanie 

pod vedením trénerov našej prípravky v spolupráci s náborovými pracovníkmi Slovenského zväzu ľadového hokeja," 

hovoria o tejto akcii organizátori. 

 

Atrakciou pre deti bude bezpochyby aj maskot vĺčik Goooly a rôzne prezenty a darčeky. Pre 10 vyžrebovaných 

účastníkov je navyše pripravený štartovací hokejový výstroj. 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Tipy na víkend - sobota 25. a nedeľa 26. februára 

 [korzar.sme.sk; 24/02/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20464444/tipy-na-vikend-sobota-25-a-nedela-26-februara.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

http://spisska.dnes24.sk/deti-si-pridu-na-svoje-na-zimaku-v-spisskej-je-pripravena-paradna-akcia-263896
https://korzar.sme.sk/c/20464444/tipy-na-vikend-sobota-25-a-nedela-26-februara.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

27. 2. 2017 

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

SOBOTA 

 

Európske filmy pre deti 

 

KOŠICE. Filmový festival Art Film Fest z ponúka predfestivalový program. Tento víkend sa v Kasárňach/Kulturparku 

uskutoční Minifest európskych rozprávok, ktorý prinesie kolekciu kvalitných filmov z rôznych krajín Európy vhodných pre 

deti. 

 

Pecha Kucha Night 

 

PREŠOV. Informačno-zábavné podujatie, ktoré spája ľudí zdieľajúcich svoje myšlienky, prácu a záujmy prezentáciami 

hostí formou 20 obrázkov x 20 sekúnd. V sobotu o 20.00 hod. vo Wave klube. 

 

Princ Peter 

 

PREŠOV. Pôvodný rozprávkový astronomický program pod umelou hviezdnou oblohou, v štýle klasickej rozprávky, 

určený mladším školákom a ich rodičom. V sobotu o 11.00 hod. vo Hvezdárni a planetáriu. 

 

O Červenej čiapočke 

 

PREŠOV. Veselá rozprávka o strastiplnej ceste Červenej čiapočky za chorou babičkou. V podaní Divadla Portál prinesie 

rozprávku kaviareň Viola v sobotou o 16.00 hod. 

 

Fašiangová maškaráda mestom 

 

SABINOV. Maškaráda a pozvánka DFS Sabiník, FS Sabinovčan a FS Sabinovčan - vytrvalci na fašiangy. Maškaráda 

odštartuje v sobotu o 11.00 hod. na sabinovskom námestí. 

 

Fašiangy v meste 

 

SABINOV. Počas fašiangov v Sabinove je pripravený v sobotu od 10.00 do 17.00 hod. bohatý kultúrny program - 

pochovávanie basy, ľudový blok v prevedení FS Sabinovčan, FS Sabinovčan - vytrvalci a DFS Sabiník, sprievodné 

pásmo MDH Sabinka, vystúpenie žiakov ZUŠ- hudobná skupina BRAVO. Konať sa bude v parku na Námestí slobody. 

 

Slovenský rybársky zväz 

 

SABINOV. Schôdza Slovenského rybárskeho zväzu bude v kinosále MsKS v sobotu od 9.00 hod. 
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50. ročník prechodu Čergovom Jána Turlíka 

 

LIPANY. Lyžiarsky prechod na trase Kyjov - Minčol - Priehyba - Lysá s ponukou nezabudnuteľných zážitkov a výhľadov 

do Čergovskej prírody. Organizuje KST Odeva Lipany. Štart v sobotu o 8.00 hod. 

 

Fašiangy s folklórom 

 

DUBOVICA. Obec Dubovica (okr. Sabinov) pozýva na Fašiangy s folklórom. Konať sa budú v sobotu o 16.00 hod. vo 

viacúčelovom dome v Dubovici. Vystúpia kolektívy z Brezovice, Lipian, Milpoša, Dubovice i Araňa z Jarovníc. Spoločne 

pochovajú basu, nebudú chýbať fašiangové dobroty. 

 

Dorota 

 

RASLAVICE. Folklórna skupina Raslavičan spolu so svojím premiérovým programom Dorota sa predstaví na doskách 

kultúrneho domu v Raslaviciach v sobotu o 16.00 hod. 

 

Cez Zejmarku na Gačovku 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pri príležitosti Medzinárodného dňa turistických sprievodcov Asociácia horských sprievodcov 

Slovenský raj a Regionálna rada Klubu slovenských turistov Spišská Nová Ves v spolupráci s mestom Spišská Nová 

Ves pripravili v rámci 58. ročníka Zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja prechod tiesňavy Zejmarská roklina s 

možnosťou výstupu na Gačovskú skalu. Zraz účastníkov: 7.45 - 8.00 h. na autobusovej stanici Spišská Nová Ves. 

 

Ples ľudí s dobrým srdcom 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V koncertnej sieni Reduty o 16.00 h. sa uskutoční Ples ľudí s dobrým srdcom. 

 

Country bál 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Podtatranský klub zlatokopov Spišská Nová Ves organizuje Country bál na Čingove-Ihla so 

skupinou 3násť ciest. 

 

Fašiangy a tradičná zabíjačka 

 

TREBIŠOV. Hudba, tradícia, folklór, masky... To všetko zažijete na akcii Fašiangy a tradičná zemplínska zabíjačka, ktorá 

sa uskutoční v areáli trebišovského múzea. O 10.00 hod. začne pri budove pošty na Severnom námestí tradičný 

fašiangový sprievod v maskách. Nebude chýbať dobrá nálada a jedinečné zabíjačkové špeciality. 
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4. rockový benefičný koncert 

 

SNINA. V spoločenskej sále Domu kultúry sa o 18.00 hod. uskutoční 4. rockový benefičný koncert ako spomienka na 

tragicky zosnulého Miňa Kocana. Účinkujú rocková kapela Metropolis zo Serede, revival americkej hard-rockovej skupiny 

Bon Jovi, Tomi Sučík zo súťaže Hlas Česko Slovenska a Marek Lacko - finalista SuperStar. 

 

Fašiangový čaj o piatej 

 

VRANOV. V estrádnej sále Domu kultúry sa od 19.00 hod. môžete prísť zabaviť na podujatie Fašiangový čaj o piatej, 

ktoré je určené pre tých, čo sa chcú stretnúť s priateľmi a porozprávať sa s nimi pri dobrom čaji, alebo zatancovať si na 

hity 60. až 90. rokov. Pripravený je bohatý kultúrny program, v akcii bude DJ Vavrek, FSk Kňahinka, chýbať nebude ani 

tombola a prekvapenie. 

 

NEDEĽA 

 

Víkendová Haliganda 

 

KOŠICE. Víkendová herňa Haligandy pre všetky deti s kaviarničkou, šmýkačkou, lezeckou stenou v Materskom centre 

Haliganda v nedeľu od 10.00 do 12.00 h. 

 

Benefičný koncert Usmej sa na mňa 

 

KOŠICE. Koncert pre hendikepované deti. Účinkujúci: skupina No Name, heligonkárka Vlasta Mudriková, orchester 

Tereza a jej deti a "výnimočné" deti. Moderuje: Anna Lemesanyiová. Výťažok z podujatia bude použitý na organizovanie 

špeciálneho letného tábora pre zdravotne hendikepované deti z Košíc a okolia. V nedeľu v Historickej radnici o 17.00 h. 

 

Alibaba 

 

PREŠOV. Divadelná adaptácia slovenskej ľudovej rozprávky "Hopsa, horsa zem otvor sa!" Tento známy príbeh v 

netradičnom spracovaní prezradí, či je rozum a šikovnosť viac ako sila a či je možné zvíťaziť nad zbojníkmi. V kultúrnom 

dome Solivar v nedeľu o 16.00 hod. 

 

Nebojsa 

 

PREŠOV. Divadlo Alexandra Duchnoviča uvedie v nedeľu o 16.00 hod. novú rozprávku Nebojsa. 

 

MikroVlnka 
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PREŠOV. Zábavno-vedomostný kvíz pre deti bude v nedeľu o 15.00 hod. vo Wave klube. 

 

Karneval na ľade 

 

SABINOV. Ďalší karneval v Sabinove začne v nedeľu o 13.00 hod. na tamojšom zimnom štadióne. Na programe je 

vystúpenie krasokorčuliarskeho klubu Kraso Prešov. Návštevníci, ktorí prídu v maskách dostanú sladkú odmenu a vstup 

pre nich na ľad bude zdarma (maskou sa rozumie oblečenie, škraboška na oči sa neráta), oceníme tri najkrajšie detské 

masky a jednu mimoriadnu (dieťa alebo dospelý). Vyhodnotenie masiek bude o 14.30 hod. 

 

Šarišské fašiangy 

 

VEĽKÝ ŠARIŠ. Na Námestí sv. Jakuba vo Veľkom Šariši sa v nedeľu od 14.00 hod. uskutočnia Šarišské fašiangy. V 

rámci nich vystúpia Starišan, Šarišske gavalire, Dedinská folklórna skupina Záborský. Chýbať nebude ochutnávka 

zabíjačkových špecialít i občerstvenie. 

 

Pat a Mat s kamarátmi 

 

BARDEJOV. Rozprávkový divadelný muzikál Pat a Mat s kamarátmi je pripravený pre malých aj veľkých počas 

nedeľňajšieho popoludnia, o 16.00 hod. v kine Žriedlo. 

 

Pochovávanie basy a fašiangové tradície 

 

POPRAD. Pred obchodným centrom Forum o 10.30 h. sa uskutoční rozlúčka s fašiangovým obdobím a dopoludnie plné 

zábavy a sladkých šišiek s FS Vargovčan z Vranova nad Topľou. 

 

Ženský zákon 

 

POPRAD. V spoločenskej sále Kaskáda o 18.00 h. divadelný súbor Ozvena Poprad - Stráže predvedú veselohru J. G. 

Tajovského s názvom Ženský zákon v réžii Rudolfa Kubusa. 

 

Soireé Chanson 

 

STARÝ SMOKOVEC. V Tatranskom ľadovom dóme o 15.30 h. a o 16.00 h. sa uskutoční live koncert. Účinkujú: Svetlana 

Janišová - spev, Peter Adamkovič - klavír, Ľubomír Cvancinger - kontrabas. 

 

Verejné korčuľovanie 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na zimnom štadióne od 18.00 h. môžete prevetrať svoje korčule. 
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Ej fašiangy, fašiangy 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. V Ľubovnianskom múzeu od 14.00 h. - 16.00 h. sa uskutoční fašiangové popoludnie plné zábavy a 

tanca. O program a dobrú zábavu sa postarajú členovia folklórnych súborov Vrchovina a Staroľubovňan zo Starej 

Ľubovne, ženská spevácka skupina Miľpošanka z Miľpoša a ľudová hudba bratov Jendrichovských z Novej Ľubovne. 

 

Príbeh z Tammiru 

 

MICHALOVCE. Vo veľkej sále MsKS sa o 14.30 hod. odohrá muzikálová rozprávka Príbeh z Tammiru, počas ktorej deti 

nezaspia a dospelí sa prebudia... 

 

O Maruške a dvanástich mesiačikoch 

 

SNINA. V kinosále Domu Kultúry sa o 15.00 hod. odohrá nová láskavá a poučná rozprávka O Maruške a dvanástich 

mesiačikoch v podaní hercov divadla Hotel Mária z Banskej Bystrice. 

 

Ander z Košíc 

 

HUMENNÉ. Pri príležitosti životného jubilea sa v Dome kultúry o 16.00 hod. uskutoční galakoncert známeho zabávača 

Andera z Košíc. Hosťom programu bude hudobná skupina New Barbados. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Fico dal Košičanom dlho očakávaný sľub: Vláda financuje rekonštrukciu mosta Ružín 

 [topky.sk; 24/02/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/10/1611581/Fico-dal-Kosicanom-dlho-ocakavany-slub--Vlada-financuje-rekonstrukciu-mosta-Ruzin 

 

KOŠICE - Finančnú pomoc vlády pri rekonštrukcii mosta nad vodnou nádržou Ružín prisľúbil dnes počas pracovného 

výjazdu v Košiciach premiér Robert Fico (Smer-SD). Náklady na rekonštrukciu mosta, ktorý je v havarijnom stave, sa 

odhadujú na viac ako osem miliónov eur. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa, ktoré by malo 

byť ukončené v marci. 

 

"Poskytneme samosprávnemu kraju finančnú výpomoc, pokiaľ ide o rekonštrukciu tohto objektu. Podmienky a celkový 

objem finančnej čiastky dohodneme s pánom predsedom samosprávneho kraja," uviedol predseda vlády. V Košiciach 

rokoval s predsedom Košického samosprávneho kraja (KSK) Zdenkom Trebuľom a primátorom Košíc Richardom Rašim. 

Fico konštatoval, že most je veľmi dôležitý z hľadiska prepojenia regiónov, ktoré patria medzi najmenej rozvinuté okresy, 

s Košicami, a pre samosprávny kraj ide o investíciu veľkého rozsahu. 

 

http://www.topky.sk/cl/10/1611581/Fico-dal-Kosicanom-dlho-ocakavany-slub--Vlada-financuje-rekonstrukciu-mosta-Ruzin
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"Verím, že to nie je ani prvý ani posledný príklad, kedy preukazujeme solidaritu s regiónmi, mestami a obcami Slovenska, 

pokiaľ vidíme, že nie je možné vyriešiť problém vlastnými finančnými zdrojmi," dodal premiér. 

 

Vlastníkom mosta nad Ružínom v okrese Košice-okolie je KSK. Pre automobilovú dopravu ho uzatvorili 24. decembra 

2016, čo skomplikovalo dopravné spojenie okresov Spišská Nová Ves a Gelnica s krajským mestom. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Premiér prisľúbil finančnú pomoc vlády na rekonštrukciu mosta Ružín 

 [hlavnespravy.sk; 24/02/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/premier-prislubil-financnu-pomoc-vlady-na-rekonstrukciu-mosta-ruzin/908529 

 

Košice 24. februára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván) 

 

Finančnú pomoc vlády pri rekonštrukcii mosta nad vodnou nádržou Ružín prisľúbil dnes počas pracovného výjazdu v 

Košiciach premiér Robert Fico (Smer-SD). Náklady na rekonštrukciu mosta, ktorý je v havarijnom stave, sa odhadujú na 

viac ako osem miliónov eur. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa, ktoré by malo byť 

ukončené v marci. 

 

Na snímke zľava predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, podpredseda vlády SR pre investície a 

informatizáciu Peter Pellegrini, predseda vlády SR Robert Fico, minister financií SR Peter Kažimír a primátor Košíc 

Richard Raši 

 

"Poskytneme samosprávnemu kraju finančnú výpomoc, pokiaľ ide o rekonštrukciu tohto objektu. Podmienky a celkový 

objem finančnej čiastky dohodneme s pánom predsedom samosprávneho kraja," uviedol predseda vlády. V Košiciach 

rokoval s predsedom Košického samosprávneho kraja (KSK) Zdenkom Trebuľom a primátorom Košíc Richardom Rašim. 

Fico konštatoval, že most je veľmi dôležitý z hľadiska prepojenia regiónov, ktoré patria medzi najmenej rozvinuté okresy, 

s Košicami, a pre samosprávny kraj ide o investíciu veľkého rozsahu. 

 

"Verím, že to nie je ani prvý ani posledný príklad, kedy preukazujeme solidaritu s regiónmi, mestami a obcami Slovenska, 

pokiaľ vidíme, že nie je možné vyriešiť problém vlastnými finančnými zdrojmi," dodal premiér. 

 

Vlastníkom mosta nad Ružínom v okrese Košice-okolie je KSK. Pre automobilovú dopravu ho uzatvorili 24. decembra 

2016, čo skomplikovalo dopravné spojenie okresov Spišská Nová Ves a Gelnica s krajským mestom. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Premiér prisľúbil finančnú pomoc vlády na rekonštrukciu mosta Ružín 

http://www.hlavnespravy.sk/premier-prislubil-financnu-pomoc-vlady-na-rekonstrukciu-mosta-ruzin/908529
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 [24hod.sk; 24/02/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/premier-prislubil-financnu-pomoc-vlady-na-rekonstrukciu-mosta-ruzin-cl496095.html 

 

Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica na tému Principiálne stanovisko v oblasti boja proti korupcii, v 

Košiciach 24. februára 2017. Na snímke zľava predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, podpredseda 

vlády ... 

 

Košice 24. februára (TASR) – Finančnú pomoc vlády pri rekonštrukcii mosta nad vodnou nádržou Ružín prisľúbil dnes 

počas pracovného výjazdu v Košiciach premiér Robert Fico (Smer-SD). Náklady na rekonštrukciu mosta, ktorý je v 

havarijnom stave, sa odhadujú na viac ako osem miliónov eur. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber 

zhotoviteľa, ktoré by malo byť ukončené v marci. 

 

"Poskytneme samosprávnemu kraju finančnú výpomoc, pokiaľ ide o rekonštrukciu tohto objektu. Podmienky a celkový 

objem finančnej čiastky dohodneme s pánom predsedom samosprávneho kraja," uviedol predseda vlády. V Košiciach 

rokoval s predsedom Košického samosprávneho kraja (KSK) Zdenkom Trebuľom a primátorom Košíc Richardom Rašim. 

Fico konštatoval, že most je veľmi dôležitý z hľadiska prepojenia regiónov, ktoré patria medzi najmenej rozvinuté okresy, 

s Košicami, a pre samosprávny kraj ide o investíciu veľkého rozsahu. 

 

Čítajte aj VIDEO:Fico očakáva vymenovanie sudcov ÚS SR zo zvolených kandidátov 

 

"Verím, že to nie je ani prvý ani posledný príklad, kedy preukazujeme solidaritu s regiónmi, mestami a obcami Slovenska, 

pokiaľ vidíme, že nie je možné vyriešiť problém vlastnými finančnými zdrojmi," dodal premiér. 

 

Vlastníkom mosta nad Ružínom v okrese Košice-okolie je KSK. Pre automobilovú dopravu ho uzatvorili 24. decembra 

2016, čo skomplikovalo dopravné spojenie okresov Spišská Nová Ves a Gelnica s krajským mestom. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Premiér prisľúbil finančnú pomoc vlády na rekonštrukciu mosta Ružín 

 [dobrenoviny.sk; 24/02/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/94361/premier-prislubil-financnu-pomoc-vlady-na-rekonstrukciu-mosta-ruzin 

 

Náklady na rekonštrukciu mosta, ktorý je v havarijnom stave, sa odhadujú na viac ako osem miliónov eur. 

 

Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica na tému Principiálne stanovisko v oblasti boja proti korupcii, v 

Košiciach 24. februára 2017. Na snímke zľava predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, podpredseda 

http://www.24hod.sk/premier-prislubil-financnu-pomoc-vlady-na-rekonstrukciu-mosta-ruzin-cl496095.html
http://www.dobrenoviny.sk/c/94361/premier-prislubil-financnu-pomoc-vlady-na-rekonstrukciu-mosta-ruzin
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vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, predseda vlády SR Robert Fico, minister financií SR Peter 

Kažimír a primátor Košíc Richard Raši. — Foto: FOTO TASR – František Iván 

 

Košice 24. februára (TASR) – Finančnú pomoc vlády pri rekonštrukcii mosta nad vodnou nádržou Ružín prisľúbil dnes 

počas pracovného výjazdu v Košiciach premiér Robert Fico (Smer-SD). Náklady na rekonštrukciu mosta, ktorý je v 

havarijnom stave, sa odhadujú na viac ako osem miliónov eur. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber 

zhotoviteľa, ktoré by malo byť ukončené v marci. 

 

"Poskytneme samosprávnemu kraju finančnú výpomoc, pokiaľ ide o rekonštrukciu tohto objektu. Podmienky a celkový 

objem finančnej čiastky dohodneme s pánom predsedom samosprávneho kraja," uviedol predseda vlády. V Košiciach 

rokoval s predsedom Košického samosprávneho kraja (KSK) Zdenkom Trebuľom a primátorom Košíc Richardom Rašim. 

Fico konštatoval, že most je veľmi dôležitý z hľadiska prepojenia regiónov, ktoré patria medzi najmenej rozvinuté okresy, 

s Košicami, a pre samosprávny kraj ide o investíciu veľkého rozsahu. 

 

"Verím, že to nie je ani prvý ani posledný príklad, kedy preukazujeme solidaritu s regiónmi, mestami a obcami Slovenska, 

pokiaľ vidíme, že nie je možné vyriešiť problém vlastnými finančnými zdrojmi," dodal premiér. 

 

Vlastníkom mosta nad Ružínom v okrese Košice-okolie je KSK. Pre automobilovú dopravu ho uzatvorili 24. decembra 

2016, čo skomplikovalo dopravné spojenie okresov Spišská Nová Ves a Gelnica s krajským mestom. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Premiér prisľúbil finančnú pomoc vlády na rekonštrukciu mosta Ružín 

 [teraz.sk; 24/02/2017; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.teraz.sk/slovensko/premier-prislubil-financnu-pomoc-most-ru/245682-clanok.html 

 

Náklady na rekonštrukciu mosta, ktorý je v havarijnom stave, sa odhadujú na viac ako osem miliónov eur. 

 

Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica na tému Principiálne stanovisko v oblasti boja proti korupcii, v 

Košiciach 24. februára 2017. Na snímke zľava predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, podpredseda 

vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, predseda vlády SR Robert Fico, minister financií SR Peter 

Kažimír a primátor Košíc Richard Raši. Foto: FOTO TASR – František Iván 

 

Košice 24. februára (TASR) – Finančnú pomoc vlády pri rekonštrukcii mosta nad vodnou nádržou Ružín prisľúbil dnes 

počas pracovného výjazdu v Košiciach premiér Robert Fico (Smer-SD). Náklady na rekonštrukciu mosta, ktorý je v 

havarijnom stave, sa odhadujú na viac ako osem miliónov eur. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber 

zhotoviteľa, ktoré by malo byť ukončené v marci. 

http://www.teraz.sk/slovensko/premier-prislubil-financnu-pomoc-most-ru/245682-clanok.html
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"Poskytneme samosprávnemu kraju finančnú výpomoc, pokiaľ ide o rekonštrukciu tohto objektu. Podmienky a celkový 

objem finančnej čiastky dohodneme s pánom predsedom samosprávneho kraja," uviedol predseda vlády. V Košiciach 

rokoval s predsedom Košického samosprávneho kraja (KSK) Zdenkom Trebuľom a primátorom Košíc Richardom Rašim. 

Fico konštatoval, že most je veľmi dôležitý z hľadiska prepojenia regiónov, ktoré patria medzi najmenej rozvinuté okresy, 

s Košicami, a pre samosprávny kraj ide o investíciu veľkého rozsahu. 

 

Čítajte aj VIDEO:Fico očakáva vymenovanie sudcov ÚS SR zo zvolených kandidátov 

 

"Verím, že to nie je ani prvý ani posledný príklad, kedy preukazujeme solidaritu s regiónmi, mestami a obcami Slovenska, 

pokiaľ vidíme, že nie je možné vyriešiť problém vlastnými finančnými zdrojmi," dodal premiér. 

 

Vlastníkom mosta nad Ružínom v okrese Košice-okolie je KSK. Pre automobilovú dopravu ho uzatvorili 24. decembra 

2016, čo skomplikovalo dopravné spojenie okresov Spišská Nová Ves a Gelnica s krajským mestom. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  V Starej Turej kolkársky sviatok – vyhlásenie najlepších TOP 6 v kategórii mužov i žien 

za rok 2016 

 [hlavnespravy.sk; 24/02/2017; HSP/Foto: Natália Kováčová ; Zaradenie: Šport] 

http://www.hlavnespravy.sk/v-starej-turej-kolkarsky-sviatok-vyhlasenie-najlepsich-top-6-v-kategorii-muzov-zien-za-rok-2016/908721 

 

Banská Bystrica 24.februára 2017 (HSP/Foto: Natália Kováčová) 

 

Na Považí konkrétne v sídle kolkárskej elity usporiadal agilný Kolkársky klub Stará Turá vyhlásenie ankety "TOP 6 

najlepších kolkárov a kolkárok" za rok 2016. Milej slávnosti sa zúčastnilo okrem laureátov šiestich mužov a rovnakého 

počtu žien ďalších dvanásť (6 mužov a 6 žien), aby slávnostný večer spríjemnili aj samotným zápolením na vlastnej 

štvordráhe v Starej Turej. 

 

Laureáti TOP 6 za rok 2016 v kategórii mužov i žien si prevzali upomienkové plakety na slávnostnom vyhlásení v Starej 

Turej. 

 

Výsledky ankety TOP 6 – muži: Erik KUNA, Peter NEMČEK, Tomáš PAŠIAK (všetci traja ŽP Šport Podbrezová), Ján 

JASENSKÝ (Inter Bratislava), Boris ŠINTÁL, Richard VARGA (obaja TJ Rakovice). Ženy: Katarína VALIGUROVÁ, 

Dagmar KYSELICOVÁ (odchovankyňa ŽP Šport Podbrezová) – obidve z SKH Post SV 1036 (Rakúsko), Mária 

TOMKOVÁ, Katarína ĎURČEKOVÁ (obidve TJ Lokomotíva Vrútky), Nikola MAZÚCHOVÁ (TJ Slovan Duslo Šaľa) a Dana 

KLUBERTOVÁ (ŽP Šport Podbrezová). 

 

http://www.hlavnespravy.sk/v-starej-turej-kolkarsky-sviatok-vyhlasenie-najlepsich-top-6-v-kategorii-muzov-zien-za-rok-2016/908721
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Okrem toho vyhlásili aj najlepších jednotlivcov do 18 rokov. U chlapcov zvíťazil Marián FORIŠ (TJ Slavoj Veľký Šariš) a u 

dievčat Nikola MAZÚCHOVÁ (TJ Slovan Duslo Šaľa). 

 

Na záver odohrali aj samotný turnaj jednotlivcov (mužov) aj žien. V mužskej kategórii dominoval čerstvý víťaz svetového 

pohára z nemeckého Straubingu a úradujúci majster sveta Srb Vilmoš Zavarko, kolkár majstrovského družstva ŽP Šport 

Podbrezová výkonom 654 b., 2.Peter Nemček 638 b., 3. Milan Tomka (ŽP Šport Podbrezová) 629 b., 4. Tomáš Pašiak 

(ŽP Šport Podbrezová) 618 b., 5. Martin Kozák (ŽP Šport Podbrezová) 610 b., 6. Bystrík Vadovič (ŽP Šport Podbrezová) 

609 b., 7. Marek Knapko (KK Tatran Sučany) 582 b., 8. Daniel Tepša (ŽP Šport Podbrezová) 576 b., 9. Erik Kuna (ŽP 

Šport Podbrezová) 572 b., 10. Boris Šintál (TJ Rakovice) 540 b., 11. Radoslav Foltín (TJ Slavoj Veľký Šariš) 531 b., 12. 

Šándor Szabó ( FTC KO Fiľakovo ) 531 b. 

 

V turnaji žien zvíťazila Gabriela Kuchárová (TJ Tatran Spišská Nová Ves) 591 b., 2.Mária Tomková 584 b., 3. Katarína 

Valigurová 582 b. 4. Klaudia Pivková (ASKO KSC Schneegatten) 566 b., 5. Dana Klubertová 565 b., 6. Katarína 

Ďurčeková 565 b., 7. Nikola Tatoušková (ŽP Šport Podbrezová) 551 b., 8. Lenka Gordíková (MKK Stará Turá) 549 b., 9. 

Kristína Diabelková (ŽP Šport Podbrezová) 548 b., 10. Nikola Mazúchová 545 b., 11. Lenka Klimková (TJ Slavoj Veľký 

Šariš) 530 b., 12. Dagmar Kyselicová 516 b. 

 

Podujatie vzorne pripravili na vysokej spoločenskej úrovni činovníci kolkárskeho klubu MKK Stará Turá na čele najviac 

zanieteným Petrom Nemčekom, stále ešte aktívnym dlhoročným hráčom a oporou dnes už účastníka mužskej extraligy, 

ktorý sa ako nováčik súťaže statočne drží na 9.mieste tabuľky so ziskom 11 bodov. 

 

Jozef Cvajniga 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Premiér Fico prisľúbil finančnú pomoc vlády na rekonštrukciu mosta Ružín 

 [netky.sk; 24/02/2017; TASR ; Zaradenie: Domov] 

http://www.netky.sk/clanok/premier-fico-prislubil-financnu-pomoc-vlady-na-rekonstrukciu-mosta-ruzin 

 

KOŠICE – Finančnú pomoc vlády pri rekonštrukcii mosta nad vodnou nádržou Ružín prisľúbil dnes počas pracovného 

výjazdu v Košiciach premiér Robert Fico (Smer-SD). Náklady na rekonštrukciu mosta, ktorý je v havarijnom stave, sa 

odhadujú na viac ako osem miliónov eur. 

 

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa, ktoré by malo byť ukončené v marci. 

 

"Poskytneme samosprávnemu kraju finančnú výpomoc, pokiaľ ide o rekonštrukciu tohto objektu. Podmienky a celkový 

objem finančnej čiastky dohodneme s pánom predsedom samosprávneho kraja," uviedol predseda vlády. 

 

http://www.netky.sk/clanok/premier-fico-prislubil-financnu-pomoc-vlady-na-rekonstrukciu-mosta-ruzin
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V Košiciach rokoval s predsedom Košického samosprávneho kraja (KSK) Zdenkom Trebuľom a primátorom Košíc 

Richardom Rašim. Fico konštatoval, že most je veľmi dôležitý z hľadiska prepojenia regiónov, ktoré patria medzi 

najmenej rozvinuté okresy, s Košicami, a pre samosprávny kraj ide o investíciu veľkého rozsahu. 

 

"Verím, že to nie je ani prvý ani posledný príklad, kedy preukazujeme solidaritu s regiónmi, mestami a obcami Slovenska, 

pokiaľ vidíme, že nie je možné vyriešiť problém vlastnými finančnými zdrojmi," dodal premiér. 

 

Vlastníkom mosta nad Ružínom v okrese Košice-okolie je KSK. Pre automobilovú dopravu ho uzatvorili 24. decembra 

2016, čo skomplikovalo dopravné spojenie okresov Spišská Nová Ves a Gelnica s krajským mestom. 

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: SITA 

 

Foto: 

 

Uzávera mosta cez vodnú nádrž Ružín 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  V Novom Meste nad Váhom predstavili príručku Každodenná udržateľnosť 

 [Rádio Regina BA, 15:00; Správy RTVS; 24/02/2017;  Matej Baránek; Zaradenie: z domova] 

 

Matej Baránek, moderátor RTVS: "V Novom Meste nad Váhom predstavili príručku Každodenná udržateľnosť. Žiakom 

i študentom má najmä formou aktivít priblížiť udržateľnosť ako každodenný postoj zodpovedný voči okolitému životnému 

prostrediu. Príručka je výsledkom spoločného projektu aktivistov nielen zo Slovenska, ale aj z Bosny a Hercegoviny, 

Maďarska, Srbska a z Poľska. Podľa Klaudie Medálovej z Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne sa opierali 

o skutočnosť, že každý človek je spotrebiteľ." 

 

Klaudia Medálová z Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne: "Je veľmi dôležité, aby deti mohli pochopiť, že sú 

rozdiely v obaloch, sú rozdiely v zložení, že je to na tom spotrebiteľovi, že môže meniť tú spoločnosť už len tým, že sa 

chová zodpovedne pri nakupovaní." 

 

Matej Baránek: " Mladí ľudia sú presvedčení, že školský rozvrh túto problematiku zanedbáva a keď chcú byť sami aktívni, 

sú neraz terčom posmechu." 

 

(začiatok ankety) 
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Opýtaná 1: "Je to podľa mňa veľmi málo, je to iba pár hodín do roka a chýba tá motivácia. Keďže o to ani učitelia nejavia 

veľký záujem, tak potom ani žiaci." 

 

Opýtaná 2: "Áno, musíme recyklovať, musíme dávať na to pozor, ale idete napríklad šiesti a z tej skupiny sa nájde jeden, 

čo vás v tom podporí a ostatní vás vysmejú." 

 

(koniec ankety) 

 

Matej Baránek: " Prvých 30 kusov publikácie pôjde podľa Klaudie Medálovej do škôl, ktoré sa zapojili do projektu Mladí 

reportéri pre životné prostredie, a to od Spišskej Novej Vsi až po Majcichov pri Trnave." 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  PARASPORT24 TOUR sa tento rok spojí s koncertom HUDBA BEZ BARIÉR 

 [lenprezeny.sk; 24/02/2017; Redakcia ; Zaradenie: Charita] 

http://www.lenprezeny.sk/parasport24-tour-sa-rok-spoji-koncertom-hudba-bez-barier/ 

 

Úctyhodnou 10-ročnou tradíciou sa tento rok môže popýšiť najznámejšie cyklistické benefičné podujatie na Slovensku. 

Benefičná cyklistika Parasport24 Tour odštartovala charitatívny cyklopelotón poprvýkrát pred desiatimi rokmi pod názvom 

Cez Slovensko na bicykli. Svoje desiate výročie oslávi naozaj unikátnym spôsobom – v rámci cyklotýždňa Parasport24 

Tour 2017 zorganizuje tiež veľký benefičný koncert Hudba bez bariér 2017. 

 

Termín Parasport24 Tour 2017 je známy 

Rok čo rok prechádza v lete naprieč Slovenskom jeden veľmi špeciálny cyklistický pelotón. Je iný než všetky ostatné tým, 

že je plný hendikepovaných športovcov na špeciálne upravených bicykloch. Spolu s nimi v tomto pelotóne bicykluje 

množstvo známych osobností, ktoré každoročne športom a svojou osobnou účasťou podporia dobrú vec. Tento rok vyrazí 

Parasport24 Tour 28. mája zo Spišskej Novej Vsi a po približne 40tich zastávkach naprieč krajinou dorazí 2. júna do 

cieľa, Trenčianskych Teplíc. Jedinečná partia hendikepovaných športovcov a osobností tak spoločnými silami opäť 

upozorní na potrebu pomáhať sociálne slabým a tiež znevýhodneným športovcom. 

 

Najväčšie športové charitatívne podujatie svojho druhu na Slovensku organizuje občianske združenie Parasport24. Ako 

zdôrazňuje jeho šéf Miroslav Buľovský, Parasport24 Tour nezbiera, ale naopak rozdáva. "Počas roka získavame vďaka 

štedrosti sponzorov finančnú, či inú podporu a na PS24 Tour potom podáme pomocnú ruku tým, ktorí to najviac 

potrebujú," vysvetľuje Miroslav Buľovský. 

 

Parasport24 Tour a Hudba bez bariér bok po boku v jednom týždni 

Miroslav Buľovský a jeho OZ Parasport24 v priebehu roka pravidelne organizuje celú paletu benefičných aktivít, medzi 

nimi i galakoncerty Hudba bez bariér. Desiate výročie cyklistiky a svojho občianskeho združenia sa rozhodol spestriť tým, 

že Parasport24 Tour a Hudbu bez bariér spojí do jediného týždňa. Výsledkom je najdôležitejšia zastávka na tohtoročnej 

http://www.lenprezeny.sk/parasport24-tour-sa-rok-spoji-koncertom-hudba-bez-barier/
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trase pelotónu – 30. máj, Banská Bystrica. Práve tam sa uskutoční tohtoročná edícia Hudby bez bariér. Predaj vstupeniek 

na koncert sa spúšťa práve dnes: www.ticketportal.sk/event.aspx?id=65225 

 

Organizátor sľubuje množstvo hviezdnych účinkujúcich a prezrádza prvé mená: Kali a Sima Martausová. "Keď viem, že 

spievaním podporím dobrú vec, a keď mi to dovolí čas, tak vždy rada prijmem ponuku na benefičné vystúpenie," 

prezrádza Sima. "Robí mi to radosť a zároveň mám dobrý pocit, že aspoň nejako môžem pomôcť. Hrať na Hudbe bez 

bariér je pre mňa výnimočné aj preto, lebo ľudí, pre ktorých je tento koncert určený, už poznám osobne a o to viac sa 

teším. Bola som s nimi bicyklovať minulý rok a všetci mi prirástli k srdcu. Zahrám aj pieseň, ktorú som  zložila špeciálne 

pre nich," dodáva aktuálne jedna z najobľúbenejších slovenských speváčok. 

 

"Sme radi, ak nás čas pustí a môžeme prísť vystúpiť aj pre najmladších fanúšikov, ktorí sa do klubu ešte pár rokov 

nedostanú, prípadne pre hendikepovaných, pre detské domovy a podobne," pridáva sa Kali a dodáva: "Nerobíme rozdiely 

v akciách s benefičným zameraním. Samozrejme, sa snažíme zistiť, aký je zámer organizátora, pretože v dnešnej dobe, 

bohužiaľ nie je všetko tak ako sa tvári." 

 

Sú vôbec koncerty pre zdravých ľudí a koncerty pre ľudí chorých či hendikepovaných v niečom odlišné? Ako to vníma 

momentálne jeden z koncertne najvyťaženejších slovenských umelcov? "Myslím, že nikto hendikepovaný sa nechce cítiť 

"inak" ako ten zdravý. Preto v tom nerobím rozdiely. Teší ma, že môžeme potešiť ako zdravého, tak chorého…" 

 

"Všetci sa už veľmi tešíme do Banskej Bystrice. A to nielen preto, že tam odohráme Hudbu bez bariér, ale tiež, pretože 

cez Banskú Bystricu pôjde náš pelotón za desať rokov svojej existencie prvýkrát," dodáva Miroslav Buľovský, ktorého 

podujatie Parasport24 Tour sa tento rok oficiálne spojí s projektom Banská Bystrica Európske mesto športu 2017. 

 

O občianskom združení PARASPORT24 

OZ Parasport24 bolo založené v roku 2006 a venuje sa organizácii rôznorodých projektov na podporu hendikepovaných 

ľudí, ktorí ako jednotlivci majú obmedzené podmienky na získavanie finančných a iných prostriedkov pre vlastný rozvoj. 

Prostredníctvom športu majú občania so zdravotným postihnutím lepšiu možnosť zaradiť sa do bežného života. 

Viac info: www.parasport24.com | www.facebook.com/Parasport24 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Príručka pre pedagógov Každodenná udržateľnosť 

 [Rádio Regina BA, 12:00; Žurnál Rádia Regina; 24/02/2017;  Ctibor Michalka; Zaradenie: z domova] 

 

Stanislav Lažo, moderátor: "V Novom Meste nad Váhom uviedli do života príručku Každodenná udržateľnosť. Žiakom i 

študentom má najmä formou interaktívnych a tvorivých aktivít priblížiť udržateľnosť ako každodenný postoj, ktorý je 

zodpovedný voči okolitému životnému prostrediu. Mladí ale upozorňujú, že aktivity pri riešení takýchto problémov sa 

často stretávajú s nezáujmom." 
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Ctibor Michalka, redaktor: "Príručka pre pedagógov upozorňuje na fakt, že školy nielen u nás doteraz systematicky 

neučia zručnosti pre udržateľný spôsob. Je výsledkom spoločného projektu aktivistov nielen zo Slovenska, ale aj z Bosny 

a Hercegoviny, Maďarska, Srbska a z Poľska. Podľa Klaudie Medálovej z Centra environmentálnych aktivít Trenčín sa 

opierali o fakt, že každý človek je spotrebiteľ." 

 

Klaudia Medálová, Centrum environmentálnych aktivít Trenčín: "Je veľmi dôležité, aby deti mohli pochopiť, že sú rozdiely 

v obaloch, zložení. Je to na tom spotrebiteľovi, že môže meniť tú spoločnosť už len tým, že sa chová zodpovedne pri 

nakupovaní." 

 

Ctibor Michalka: "V ďalšej rodine zase ponúkajú možnosť stať sa domácim ekológom napríklad vyrobením si vlastného 

pracieho prášku, ktorý podľa nej funguje rovnako dobre ako kupované." 

 

Klaudia Medálová: "Trvalá udržateľnosť je aj o tom, že som aktívny obyvateľ a všímam si. A keď sa mi niečo nepáči, 

snažím sa nejako ten problém vyriešiť." 

 

Ctibor Michalka: "Mladí ľudia sú presvedčení, že školský rozvrh túto problematiku zanedbáva a keď chcú byť sami aktívni, 

sú neraz terčom posmechu." 

 

Študent 1: "Je to podľa mňa veľmi málo, je to iba pár hodín do rok a chýba tá motivácia. Keďže o to ani učitelia nejavia 

veľký záujem, tak potom ani žiaci." 

 

Študent 2: "Áno, musíme recyklovať, musíme si dávať na to pozor. Ale idete napríklad šiesti a z tej skupiny sa nájde 

jeden, čo vás v tom podporí a ostatní vás vysmejú." 

 

Ctibor Michalka: "Napriek tomu chcú byť aktívni ako napríklad Ondrej." 

 

Ondrej, študent: "Triedim odpad a keď vidím nejaký na zemi, no tak ho radšej zdvihnem a zahodím ho do koša. Keď 

budeme dospelí, aby sme mali čistú planétu." 

 

Ctibor Michalka: "Učiteľka a koordinátorka envirovýchovy na novomestskom gymnáziu Michaela Zemková upozorňuje, že 

niektoré témy sa preberajú len okrajovo." 

 

Michaela Zemková, učiteľka a koordinátorka envirovýchovy: "Už som sa rozprávala s kolegyňami, že aká teda brožúrka 

nás čaká, tak sa celkom potešili, že aha, budeme mať nejaké aktivitky s deťmi." 

 

Ctibor Michalka: "Prvých tridsať kusov publikácie pôjde podľa Klaudie Medálovej do škôl, ktoré sa zapojili do projektu 

Mladí reportéri pre životné prostredie a to od Spišskej Novej Vsi až po Majcichov pri Trnave." 
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1.17.  Séria Spišiakov – od Bardejova po Bardejov? 

 [Korzár; 47/2017; 25/02/2017; s.: 8; DANIEL DEDINA ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Posledná prehra futbalistov Spišskej Novej Vsi je už poriadne bradatá. Stalo sa tak ešte 15. októbra minulého roka v 

Bardejove, v zápase 11. druholigového kola. Dnes sa títo súperi v rámci prípravy stretnú v hornom Šariši znova. 

 

SP. N. VES. Už desať zápasov odohrali v tomto roku spišskonovoveskí futbalisti. V ani jednom z nich nenašli 

premožiteľa, šesť duelov vyhrali, v štyroch sa zrodila remíza. Pre objektivitu ale treba dodať, že súpermi Spišiakov boli 

prevažne tímy z nižších súťaží. 

 

Posilou Ukrajinec, riešia brankára 

 

"S priebehom zimnej prípravy môžem zatiaľ vysloviť spokojnosť. Pripravujeme sa v domácich podmienkach, k dispozícii 

máme ihrisko s umelou trávou. S výnimkou drobných šrámov sa nám zatiaľ vyhýbajú zranenia," povedal Branislav 

Ondáš, tréner FK Spišská Nová Ves. Jeho zverenci si v doterajších prípravných stretnutiach schuti zastrieľali, celkovo sa 

presadili až 48-krát. Prím v tomto smere hralo doposiaľ najmä trio Zekucia (15 gólov), Vilkovský (11) a Čekovský (6). 

"Výsledky nepreceňujeme, prípravné a majstrovské zápasy sú predsa len niečo iné. Víťazstvo však vždy nielen poteší, 

ale zároveň pozitívne ovplyvní psychiku hráčov a dodá im ešte väčšiu chuť do ďalších tréningov. Od spomínanej trojice 

budeme očakávať góly aj v súťaži, ale futbal je kolektívny šport. Podstatný bude úspech celého mužstva." Rady Spišiakov 

zatiaľ posilnil Ukrajinec Botvinnik a hráči z dorastu, v štádiu riešenia je stále príchod brankára Huszárika z Popradu. Po 

dlhodobejších zraneniach sa do kádra vracajú Šoltés a Slejzák. Z mužstva sa naopak porúčali Vandraško, Stančák a 

Dunajčan. Po jeseni piaty tím II. ligy Východ naposledy v stredu remizoval s Lokomotívou Košice 2:2 (tú dnes 

mimochodom čaká tradičné derby s VSS Košice o 10.00 hod. v Moldave), dnes sa od 11.00 hod. v Bardejove pokúsi 

svoju sériu neporaziteľnosti vrátane majstrovských zápasov natiahnuť už na číslo šestnásť. 

 

S Nigérijčanmi vládne spokojnosť 

 

S tímom Branislava Ondáša sa viaže jedna zaujímavosť. Už v druhej polovici jesene sa mohol oprieť aj o služby dvojice 

záložníkov z Nigérie. Sú nimi 22-ročný Wisdom Kanu a o rok mladší Bankole Adekuoroye. Tí sa presadzujú aj v zimnej 

príprave. "Príchodom do mužstva v ňom zvýšili konkurenciu, zdvihla sa i celková morálka. Čo je dôležité, majú svoju 

futbalovú kvalitu, kolektív ich prijal a výsledkovo sa nám odvtedy darí. Odporučil nám ich hráčsky agent Peter Czinege a 

zatiaľ určite neľutujeme," povedal mladý kormidelník na margo sviežej africkej exotiky na Spiši. V klube ich ale poznajú 

pod inými menami, ako sú ich oficiálne priezviská. Sú to jednoducho Deco a Banky. "Deco je odvodené od bývalého 

portugalského reprezentanta, bol to jeho (Kanu, pozn. red.) obľúbený hráč a sám nám vravel, aby sme ho tak volali. 

Banky je zas skratka mena Bankole, Nigérijčania majú tých mien viacero," vysvetľoval pôvod prezývok Ondáš. 
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Predstavitelia Spišskej Novej Vsi sa netaja tým, že by radi získali miestenku v celoštátnej druhej lige. Pred poslednými 

dvoma kolami základnej časti majú k tomu blízko, sú na 5. priečke, ale Poprad (stráca dva body) a Zvolen (štyri) ešte 

určite nepovedali posledné slovo. DANIEL DEDINA 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Oddýchnite si počas víkendu aj vy: Päť akcií, na ktoré radíme si vyraziť 

 [spisska.dnes24.sk; 25/02/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/oddychnite-si-pocas-vikendu-aj-vy-pat-akcii-na-ktore-radime-si-vyrazit-263855 

 

 Dva dni voľna sú pred nami a aj počas tohto víkendu si môžete v Spišskej a okolí vyraziť za podujatiami. Prinášame vám 

päť z nich, ktoré radíme zažiť. 

 

SPIŠSKÁ BURZA STAROŽITNOSTI A KURIOZÍT 

 

25.februára od 8.00 do 15.00 hod, staré trhovisko 

 

Pravidelná burza poteší nejedného zberateľa či milovníka starožitností. Predmety čias dávno minulých budú k dispozícii v 

sobotu na starom trhovisku oproti OC Sintra. 

 

CEZ ZEJMARKU NA GAČOVKU 

 

25. februára o 8.00, Slovenský raj 

 

Asociácia horských sprievodcov Slovenský raj a Regionálna rada Klubu slovenských turistov Spišská Nová Ves 

pripravila pre všetkých milovníkov Slovenského raja prechod tiesňavy zejmarská roklina s možnosťou výstupu na 

Gačovskú skalu v rámci 58. ročníka Zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja. Sobotné dopoludnie tak môžete 

stráviť v lone prekrásnej prírody. 

 

PLES ĽUDÍ S DOBRÝM SRDCOM 

 

25. februára o 16.00, Koncertná sieň Reduty 

 

Plesať sa v Spišskej ešte stále neprestáva a výnimkou nebude ani dnešný deň. 21.ročník plesu s dobrým srdcom 

organizuje spišská katolícka charita v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom a Klubom detí a mládeže slovenského 

zväzu zdravotne postihnutých v Spišskej Novej Vsi. O zábavu sa postará Jozef Valkoššák a Radovan Olejník. 

 

HOWIE A ROOKIE TARANTINO V ZRÁŽKE S HOMÉROM 

 

http://spisska.dnes24.sk/oddychnite-si-pocas-vikendu-aj-vy-pat-akcii-na-ktore-radime-si-vyrazit-263855
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25. a 26. februára o 19.00, divadlo Kontra 

 

Obnovený kultový Doskami ocenený titul si môžete pozrieť počas dvoch víkendových večerov v divadle Kontra. Hra 

získala všetky prestížne divadelné ocenenia. Autor Mark O'Rowe je považovaný za najoriginálnejšieho írskeho autora od 

čias Becketta. 

 

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE 

 

26. februára.2017 o 18.00, Zimný štadión 

 

Ak máte radi aktívny oddych a zimné športy, víkend môžete ukončiť aj aktívne a to na zimnom štadióne v Spišskej Novej 

Vsi. V nedeľu podvečer si prídu na svoje všetci priaznivci korčuľovania. 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

 

Foto: ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Slovensko nie je ani xenofóbna, ani šovinistická krajina. Za Kotlebu v parlamente 

môžeme poďakovať Ficovi, hovorí známy Ind zo Spiša 

 [parlamentnelisty.sk; 25/02/2017; Jozef Hübel ; Zaradenie: Aréna] 

http://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/Slovensko-nie-je-ani-xenofobna-ani-sovinisticka-krajina-Za-Kotlebu-v-parlamente-

mozeme-podakovat-Ficovi-hovori-znamy-Ind-zo-Spisa-284557 

 

ROZHOVOR To, že je Kotleba v parlamente, vnímam ako zúfalý protestný hlas ľudí, ktorí už majú plné zuby 

štandardných strán a zároveň sú ľahko zmanipulovateľní dezinformáciami a propagandou šírenou najmä prostriedkami 

Pandorinej skrinky, ktorá sa volá internet, či je to na sociálnych sieťach, alebo na alternatívnych mediálnych portáloch. 

Tvrdí v exkluzívnom rozhovore pre Parlamentné Listy.sk rodený Londýnčan indického pôvodu, žijúci takmer štvrťstoročie 

v metropole Spiša Adnan Akram (47), ktorého nikto neoslovuje inak ako Addy. 

 

Foto: Archív A. Akrama 

Popis: Adnan Akram 

 

Žijete v metropole Spiša už takmer 24 rokov. Narodili ste sa však v Londýne, vaši rodičia pochádzajú z Indie. Čo 

rozhodlo, že právnický koncipient v londýnskej exekútorskej kancelárii sa ocitol a zakotvil na východe Slovenska? 

 

http://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/Slovensko-nie-je-ani-xenofobna-ani-sovinisticka-krajina-Za-Kotlebu-v-parlamente-mozeme-podakovat-Ficovi-hovori-znamy-Ind-zo-Spisa-284557
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/Slovensko-nie-je-ani-xenofobna-ani-sovinisticka-krajina-Za-Kotlebu-v-parlamente-mozeme-podakovat-Ficovi-hovori-znamy-Ind-zo-Spisa-284557
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V právnickej firme som sa ocitol hneď po škole a úprimne poviem, že tá práca ma vôbec nenapĺňala, nudil som sa a keď 

kamarát z vyšky navrhol, aby sme spolu išli niekam do sveta učiť angličtinu, neváhal som. Vybavil som si rok neplateného 

voľna a prišli sme do Spišskej Novej Vsi ako lektori anglického jazyka. Mali sme zmluvu na jeden školský rok. Po roku 

kamarát išiel ďalej, do Chorvátska a potom do Turecka a ja som zostal na Slovensku. Po jednom roku som nemal pocit, 

že tú krajinu dostatočne poznám a ani priateľské vzťahy, ktoré som nadobudol, som nechcel náhle ukončiť, tak som sa 

rozhodol, že ostanem ešte trochu. To bolo pred takmer štvrťstoročím a stále som tu. 

 

Vaše začiatky neboli na Spiši práve jednoduché. Ako je známe, práve v tomto regióne žije veľký počet rómskej populácie 

a vás si dokonca často s touto etnickou menšinou spočiatku mýlili. Ako ste to vnímali? 

 

Áno, stalo sa, že občas si ma ľudia mýlili s Rómom a zažil som na vlastnej koži, ako fungujú predsudky. Hlavne v 

začiatkoch, keď ma ľudia nepoznali. Vtedy nebolo v Spišskej veľa cudzincov a niekedy som cítil, že niektorí ľudia, ktorí 

ma nepoznali, sa ma možno dokonca trochu aj báli. Neprekážalo mi to, lebo som sa snažil chápať situáciu z ich uhla 

pohľadu. Pre mňa to bola výzva ukázať ľudom že sa nemajú čoho báť, a výzva zápasiť s ich predsudkami. 

 

Kedy ste sa teda definitívne rozhodli, že zostanete žiť na Slovensku? Čo rozhodlo? 

 

Tých prvých pár rokov som mal nejaký vágny plán sa vrátiť do UK (Veľkej Británie). Ale čím dlhšie som tu ostával, tým 

hlbšie korene som zapustil na Slovensku. Bod zlomu prišiel, keď sa mi v prenajatom byte pokazila chladnička. Kúpil som 

si novú a to bola moja prvá investícia na Slovensku, čo sa týka materiálnych záležitostí. Vtedy mi došlo, že tu asi budem 

žiť ešte chvíľu. 

 

Je podľa vás naša krajina xenofóbna, šovinistická či dokonca aj s prvkami fašizmu? Ako vnímate skutočnosť, že v 

parlamente je v súčasnosti strana, ktorá dostáva často práve takýto prívlastok – fašistická? 

 

To, že je Kotleba v parlamente, vnímam ako zúfalý protestný hlas ľudí, ktorí už majú plné zuby štandardných strán a 

zároveň sú ľahko zmanipulovateľní dezinformáciami a propagandou šírenou najmä prostriedkami Pandorinej skrinky, 

ktorá sa volá internet, či je to na sociálnych sieťach, alebo na alternatívnych mediálnych portáloch. Je to celosvetový jav, 

ktorý v určitej miere vysvetľuje aj prijatie kultu osobnosti Putina či neracionálny brexit a vzostup nebezpečného blázna 

Trumpa. Slovensko nie je ani xenofóbna, ani šovinistická krajina. Našťastie, moje osobné skúsenosti sú také, že 

prichádzam do styku s ľuďmi, ktorí majú jasno, čo je dobré a čo je zlé a majú inteligenciu a rozum rozlišovať medzi 

realitou a alternatívnymi pseudofaktami. Za to, že je kryptofašistická strana v parlamente, môžeme poďakovať aj Ficovmu 

populistickému Smeru, ktorý pred voľbami v rámci kampane bez hanby zneužíval imigračnú krízu a islamofóbnu náladu 

na šírenie strachu. Vodca z Bystrice a polygamná "celebrita" na základe toho získali kreslá v NR SR. 

 

Addy Akram s deťmi; foto: Archív A. Akrama 
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Myslíte si, že rómska menšina je integrovateľná do našej spoločnosti? Najmä na Spiši by možno boli pre nich desiatky 

pracovných príležitostí napríklad v zničených lesoch, kde by mohli namiesto nelegálneho kradnutia dreva legálne 

pracovať. No štát pre to zatiaľ neurobil nič. Súhlasíte? Pretože mnohí naopak tvrdia, že Rómom sa nechce pracovať... 

 

Bigotná mantra, že Rómom sa nechce pracovať, sa zakladá na mýte stvorenom z predsudkov. Rómovia chcú pracovať, 

ale dôstojne. Každý človek má nárok na dôstojné pracovné podmienky. Keď sa vyskytnú také príležitosti, pevne verím, že 

sa pohneme dopredu. Poznám mnohých Rómov, ktorí makajú, či tu, alebo v zahraničí, podnikajú a angažujú sa vo 

verejnom živote. Je ale pravda, že väčšina nemá také možnosti, lebo žijú v biede. Tak je to úloha štátu a spoločnosti, aby 

robili niečo proaktívne pre ich integráciu a nielen zametať problém pod koberec. 

 

Už tretie volebné obdobie pôsobíte v komunálnej politike a v ostatných komunálnych voľbách vlani ste dokonca dostali 

percentuálne najviac hlasov zo všetkých zvolených mestských poslancov. Ľudia vám teda dali veľkú dôveru. Čo je vašou 

hlavnou agendou? Čím predovšetkým pomáhate svojim voličom a Spišiakom? 

 

Som mestským poslancom od roku 2006. Moja hlavná agenda je jednoducho zastupovať záujmy mojich voličov na MsZ a 

na MsÚ. Som predseda výboru za jedno veľké sídlisko v Spišskej Novej Vsi, takže moja priorita je plnenie požiadaviek 

výboru v prospech občanov tohto sídliska. Som opozičný poslanec, takže tiež mám snahu predniesť alternatívne riešenia 

a prísť s konštruktívnymi návrhmi. V našom meste by som ale nerozdeľoval poslancov podľa politického trička. Dôležité 

je, ktorí poslanci majú snahu spraviť niečo prospešné pre mesto a obyvateľov a ktorí nie. 

 

Často navštevujete aj vašu rodnú krajinu a vaše rodné mesto Londýn. V čom je podľa vás hlavný rozdiel v mentalite 

Britov a Slovákov? Ako nás vnímajú napríklad Angličania, ak si vôbec uvedomujú, že existujeme? 

 

Nerád zovšeobecňujem, takže je mi ťažko identifikovať rozdiely v mentalite dvoch krajín. Ja mám vždy okolo seba ludí, s 

ktorými zdieľam rovnaký pohľad na svet a mám šťastie spoznávať veľa mladých, ktorí ma obohacuju ich sviežimi 

názormi. Ale ak by som naozaj musel pomenovať národné črty Britov a Slovákov, zostal by som pri klišé, že Briti sú do 

určitej miery uzavretí, hlavne čo sa týka citov a Slováci sú pohostinní, priateľskí a srdeční. Oba národy majú úžasný 

zmysel pre humor. Veľa Britov pozná Slovákov, či je to zo skúsenosti v UK, alebo tu, na Slovensku. Dodnes som nič zlé 

nepočul od Britov, čo sa týka Slovákov. 

 

Ako ste prijali brexit? Jedným z hlavných motivačných faktorov na vyhlásenie brexitu bolo okrem iného zamedziť 

neregulovanému prístupu imigrantov do krajiny, no ani nie tak z krajín Blízkeho východu, Pakistanu či Afganistanu, no 

skôr z krajín ako Poľsko, Slovensko či Česko. Práve ľudia z nášho regiónu vykonávajú v Británii ťažké a často aj 

neobľúbené práce, ktoré nechcú robiť Briti, Je to podľa vás spravodlivé? 

 

Nie je to vôbec spravodlivé. Brexit bol jedno veľké fiasko. Cameron sľuboval referendum, keby vyhral parlamentné voľby. 

Chcel tým zobrať vietor z plachiet strane UKIP, napokon vyhral a celý proces sa mu vymkol z rúk. Farage z UKIP a Boris 

Johnson so značnou pomocou vplyvnej britskej bulvárnej tlače dokázali zmanipulovať nespokojných a neznalých voličov 
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za odchod z EÚ. Celé zle! Dúfam, že Slováci, ktorí v UK poctivo pracujú, tam budú môcť zostať. Bez imigrantov zo 

strednej a východnej Európy nedokáže Británia fungovať. Ide často o šikovných a zručných pracovníkov. 

 

Aké dôsledky môže mať podľa vás brexit? Predsa aj dva milióny Britov pracujú v krajinách Európskej únie a zavedením 

brexitu sa aj im skomplikujú pracovné, ale aj iné povolenia. Zo Slovenska pracuje v Británii vyše 200-tisíc najmä mladých 

ľudí. Čo bude s nimi? 

 

Keď Slovensko ešte nebolo v EÚ, bolo o čosi zložitejšie vybaviť si veci, ako sú pracovné povolenia a podobne, a to tak tu 

na Slovensku pre Britov, ale aj v UK pre Slovákov. Teraz sa začína proces rokovaní o podmienkach bilaterálnych 

vzťahov. Musíme veriť, že zdravý rozum a pragmatizmus zvíťazí a nedôjde k výraznejšiemu skomplikovaniu života pre 

dotknutých. 

 

Na Slovensku by už o rok mal začať vyrábať automobily britský výrobca Land Rover Jaguar. Nespôsobí práve brexit 

komplikácie pri spustení výroby pri tejto veľkej investícii? 

 

Nie. Investícia jednoducho príde. Výzva bude podľa mňa nájsť dostatočne veľa kvalifikovaných ľudí, ktorí budú ochotní 

robiť v závode pri Nitre. V odvetví techniky výroby je dlhodobý nedostatok pracovných síl, za ktorý možeme "poďakovať" 

nevhodnému školskému systému, ktorý poslal viac študentov na právnické a iné humanitné vysoké školy ako na 

technické. 

 

Aká je podľa vás vzdelanostná úroveň Slovákov? Na Spiši totiž roky vyučujete vo vašej súkromnej jazykovej škole 

angličtinu. Sme teda učenliví? 

 

Áno, ste. Viem porovnať úroveň slovenských a britských študentov. Nielen všeobecné vedomosti sú u slovenských žiakov 

lepšie, ale aj túžba po úspechu, motivácia a ambície sú oveľa väčšie. 

 

Ktoré charakterové vlastnosti Slovákov vám imponujú? Ktoré naopak nie? 

 

Na Slovákoch mám rád ich optimizmus, humor a odolnosť. Ale možno je to špecifikum obzvlášť tu, na Spiši. Cítim však u 

Slovákov niekedy nedostatok sebavedomia. Neveria vo vlastný potenciál. Ale viem, že sa to postupne zmení, hlavne tým, 

ako sa mladí uplatňujú na globálnej úrovni hlavne vo sfére podnikania v IT. 

 

Čo sa vám osobne u nás páči a čo vám najviac prekáža? Je vôbec niečo, s čím ste sa ako cudzinec nikdy nestotožnili? 

 

Milujem prírodnú krásu Slovenska. Každý región sa má čím popýšiť, či to je Spiš, Orava, alebo Liptov. Mestá ako sú 

Banská Štiavnica, Levoča, Bardejov a Spišská Nová Ves sú klenoty, ktoré svet musí jednoducho objaviť. Nestotožňujem 

sa však s korupciou na štátnej úrovni, ktorá ničí túto nádhernú krajinu ako nezastaviteľná rakovina. 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

27. 2. 2017 

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

Stretli ste sa vy osobne u nás niekedy s korupciou a klientelizmom? V rebríčku miery korupcie patrí Slovensku aktuálne 

celosvetovo nelichotivé 54. miesto spomedzi 176 hodnotených krajín. Vnímate to? 

 

Korupcia existuje všade. Tu, na Slovensku, ale aj v UK. Rozdiel je ale v tom, že v Británii to nie jav, ktorý sa dotkne celej  

spoločnosti. Úplatky v zdravotníctve, v polícii a v štátnej správe sú takmer nepredstaviteľné. Sú kšefty za zatvorenými 

dverami medzi politikmi a podnikateľmi. Ale na rozdiel od Slovenska také kauzy sú ojedinelé a keď vyplávajú na povrch, 

je to obrovský škandál a hlavy padajú. 

 

Britský veľvyslanec Andrew Garth a Addy Akram; foto: Archív A. Akrama 

 

Pôsobíte tiež ako akýsi konzulárny správca pre Britov žijúcich na Slovensku. Ako by ste popísali túto vašu úlohu? Ako 

konkrétne im pomáhate? 

 

Moja úloha je najmä v monitorovaní britských občanov žijúcich na Slovensku a pomáhať im hlavne v krízových situáciách. 

Som nápomocný Britským konzulárnym službám na Veľvyslanectve UK v Bratislave podľa potreby. O konkrétnych 

situáciách by, pochopiteľne, nebolo vhodné rozprávať. 

 

Aké ciele si dávate v politike? Nemáte totiž ešte ani 50 rokov, ste úspešný komunálny politik. Nemysleli ste aj na tzv. 

veľkú politiku? Teda kandidovať napríklad do Národnej rady SR? 

 

Moje osobné ciele v politike sú ľahko opísateľné. Chcem splniť to, čo som sľúbil voličom. Doteraz, v rámci mojich 

možností, sa mi to viac-menej darí. Do veľkej politiky by som išiel iba vtedy, ak by som bol presvedčený, že môžem byť 

prínosom pre krajinu, ktorú som si vybral ako môj domov, domov mojich detí. Možno raz by som išiel. Ale najprv by som 

musel požiadať o slovenské občianstvo. Azda teraz je vhodný čas na túto žiadosť, keď mám ambíciu zostať občanom 

Európskej únie. 

 

Adnan "Addy" Akram, 47 r., riadi jazykovú školu, kde je lektorom anglického jazyka. Narodil sa v Londýne, ale býva na 

Slovensku už takmer 24 rokov. Je poslanec MsZ v Spišskej Novej Vsi už tretie volebné obdobie. Je predsedom 

mestského výboru pre sídlisko Západ a je tiež predsedom komisie pre rozvoj kultúry. Od júla 2013 je vymenovaný ako 

Konzulárny správca pre veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave. Túto 

honorárnu funkciu vykonáva bez akejkoľvek odmeny. Je ženatý a má dve deti. 

 

autor: Jozef Hübel 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Zem na Spiši vydala dávne historické poklady 

 [spis.korzar.sme.sk; 25/02/2017; Mária Škorvánková ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 
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https://spis.korzar.sme.sk/c/20464249/zem-na-spisi-vydala-davne-historicke-poklady.html 

 

Vo výskume budú odborníci pokračovať, až keď sa oteplí. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Prvé pohrebisko z doby bronzovej. Iglov tu nestál osamotený. Archeológovia sú zatiaľ v polovičke 

prác. 

 

Doteraz odkryli 90 objektov, pre silné mrazy vo výskume budú pokračovať až na jar. 

 

Výskumníci vložili ďalší kúsok do mozaiky histórie mesta. 

 

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied Nitra v Spišskej Novej Vsi už v lete odkryl nálezisko v lokalite IBV Pod 

Blaumontom. 

 

Medzi inými aj kolové jamy z predpokladaných nadzemných stĺpových domov a rôzne sídliskové jamy, ktoré slúžili aj na 

uskladnenie obilia. 

 

Čo bádateľov prekvapilo zatiaľ najviac, je 13 odkrytých hrobov nositeľov otomanskej kultúry, datovaných do staršej až 

strednej doby bronzovej, teda spred 3800-3500 rokov. 

 

Koráliky i kosti 

 

V hroboch, ktoré boli už v praveku bežne vykrádané, sa našli prevažne koráliky vyrobené z fajansy a kosti, ale aj 

kamenné štiepané nástroje a zriedkavé bronzové predmety – sibinské náušnice, ihlice, miniatúrne dlátko. 

 

"V hrobe robustného bojovníka, tiež vykradnutého, sa našiel prívesok zhotovený z kla diviaka. V troch hroboch spočívali 

hlinené nádoby, v ktorých boli pôvodne uschované potraviny či nápoje," povedal významný archeológ a pedagóg, ktorý 

po častiach spája skladačku nielen mesta, ale celého Spiša Marián Soják. 

 

Doteraz nepoznané 

 

Niektoré hroby obkolesujú žľaby, ktoré akoby vymedzovali pietne miesto s pochovaným nebožtíkom. 

 

"Doteraz sme hroby otomanskej kultúry na území mesta Spišskej Novej Vsi nepoznali, len zvyšky sídlisk. Podobné 

pohrebisko sa odkrylo na Spiši vo Švábovciach, na Čingove v Slovenskom raji a v Levoči," vysvetlil Soják. 

 

Rozsiahli objav 

 

Objav je veľmi rozsiahly a dokonca sa podľa zatiaľ zaznamenaných dôkazov prekrývajú dve obdobia ľudského osídlenia. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20464249/zem-na-spisi-vydala-davne-historicke-poklady.html
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Podľa všetkého sa v tejto lokalite pohybovali aj naši praotcovia z obdobia raného stredoveku. 

 

Ďalšie výskumy na jar 

 

Keďže vo výskume plánujú archeológovia pokračovať, nemôžu zatiaľ posúdiť, o akú veľkú nekropolu z doby bronzovej 

išlo. 

 

"Okrem hrobov sa na lokalite zatiaľ neskúmali súveké sídliskové objekty. Popri dobe bronzovej je tu zastúpené aj sídlisko 

našich priamych predkov – Slovanov, ktorých osady rovnako poznáme z rôznych miest súčasného katastra mesta. Zatiaľ 

sme preskúmali zvyšok jedného zahĺbeného objektu s poškodeným kamenným ohniskom či pieckou, azda obytného 

charakteru – takzvanú zemnicu," dodáva Soják. 

 

Zastavila ich zima 

 

Keďže výskum prerušila zima, tak Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied bude vo výskume pokračovať na jar. 

 

Je možné, že pomyselná zbierka nálezov sa ešte rozšíri o ďalšie poklady. 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Séria Spišiakov - od Bardejov po Bardejov? 

 [spis.korzar.sme.sk; 25/02/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20468284/seria-spisiakov-od-bardejova-po-bardejov.html 

 

Posledná prehra Spišskej Novej Vsi je už poriadne bradatá. 

 

SP. N. VES. Už desať zápasov odohrali v tomto roku spišskonovoveskí druholigoví futbalisti. 

 

V ani jednom z nich nenašli premožiteľa, šesť duelov vyhrali, v štyroch sa zrodila remíza. 

 

Pre objektivitu ale treba dodať, že súpermi Spišiakov boli prevažne tímy z nižších súťaží. 

 

Posilou Ukrajinec, riešia brankára 

 

"S priebehom zimnej prípravy môžem zatiaľ vysloviť spokojnosť. Pripravujeme sa v domácich podmienkach, k dispozícii 

máme ihrisko s umelou trávou. Účasť na tréningoch je celkom dobrá a pozitívom je aj to, že sa nám, s výnimkou 

drobných šrámov, zatiaľ vyhýbajú zranenia," povedal na úvod Branislav Ondáš, tréner FK Spišská Nová Ves. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20468284/seria-spisiakov-od-bardejova-po-bardejov.html
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Jeho zverenci si v doterajších prípravných stretnutiach schuti zastrieľali, celkovo sa presadil až 48 krát. 

 

Prím v tomto smere hralo doposiaľ najmä trio Zekucia (15 gólov), Vilkovský (11) a Čekovský (6). 

 

"Výsledky nepreceňujeme, prípravné a majstrovské zápasy sú predsa len niečo iné. Víťazstvo však vždy nielen poteší, 

ale zároveň pozitívne ovplyvní psychiku hráčov a dodá im ešte väčšiu chuť do ďalších tréningov. Od spomínanej trojice 

budeme očakávať góly aj v súťaži, ale futbal je kolektívny šport a je v podstate jedno, kto sa strelecky presadí. Podstatný 

bude úspech celého mužstva," zdôraznil Ondáš. 

 

Rady Spišiakov zatiaľ posilnil Ukrajinec Botvinnik a hráči z dorastu, v štádiu riešenia je stále príchod brankára Huszárika 

z Popradu. 

 

Po dlhodobejších zraneniach sa do kádra vracajú Šoltés a Slejzák. 

 

Z mužstva sa naopak porúčali Vandraško, Stančák a Dunajčan. 

 

Po jeseni piaty tím II. ligy Východ naposledy v stredu remizoval s Lokomotívou Košice 2:2 (tú v sobotu mimochodom čaká 

tradičné derby s VSS Košice o 10.00 hod. v Moldave), v sobotu sa od 11.00 hod. v Bardejove pokúsi svoju sériu 

neporaziteľnosti vrátane majstrovských zápasov natiahnuť už na číslo šestnásť. 

 

S Nigérijčanmi vládne spokojnosť 

 

S tímom Branislava Ondáša sa viaže jedna zaujímavosť. 

 

Už v druhej polovici jesene sa mohol oprieť aj o služby dvojice záložníkov z Nigérie. 

 

Sú nimi 22-ročný Wisdom Kanu a o rok mladší Bankole Adekuoroye. Tí sa presadzujú aj v zimnej príprave. 

 

"Príchodom do mužstva v ňom zvýšili konkurenciu, zdvihla sa i celková morálka. Čo je dôležité, majú svoju futbalovú 

kvalitu, kolektív ich prijal a výsledkovo sa nám odvtedy darí. Odporučil nám ich hráčsky agent Peter Czinege a zatiaľ 

určite neľutujeme," povedal mladý kormidelník na margo sviežej africkej exotiky na Spiši. 

 

V klube ich ale poznajú pod inými menami, ako sú ich oficiálne priezviská. Sú to jednoducho Deco a Banky. 

 

"Deco je odvodené od bývalého portugalského reprezentanta, bol to jeho (Kanu, pozn. red.) obľúbený hráč a sám nám 

vravel, aby sme ho tak volali. Banky je zas skratka mena Bankole, Nigérijčania majú tých mien viacero," vysvetľoval 

pôvod prezývok Ondáš. 
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Pod tlakom budú Poprad a Zvolen 

 

Predstavitelia Spišskej Novej Vsi sa netaja tým, že by radi získali miestenku v celoštátnej druhej lige. Pred poslednými 

dvoma kolami základnej časti majú k tomu blízko, ale Poprad (stráca dva body) a Zvolen (štyri) ešte určite nepovedali 

posledné slovo. 

 

"Potrebnú kvalitu na to, aby sme sa do prvej šestky dostali, podľa mňa máme. Poprad i Zvolen sú rozpočtovo na úplne 

inej úrovni, my pracujeme v oveľa skromnejších podmienkach. Pod tlakom preto budú najmä naši súperi, psychická 

výhoda by tak mohla byť na našej strane. Predpoklady sú ale jedna vec, o všetko sa rozhodne na ihrisku. V zostávajúcom 

priebehu prípravy sa vynasnažíme urobiť všetko pre to, aby sme to zvládli podľa našich predstáv," zamyslel sa už nad 

blížiacou sa a pre Spišiakov rozhodujúcou časťou sezóny tréner Branislav Ondáš. 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Krompachy, okres Spišská Nová Ves: Veľký požiar v ťažkom teréne 

 [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 25/02/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Lucia Barmošová, moderátorka: "O pol dvanástej sa v Krompachoch rozozneli prvé hasičské majáky a potom sa ozývali 

sirény. Profesionálov aj dobrovoľníkov zamestnal rozsiahly požiar kopca, oheň sa rýchlo šíril. To však nebol jediný 

problém." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Takto zachytili horiaci kopec Krompašania z rôznych kútov mesta. Dym bolo vidieť z niekoľkých 

kilometrov. Krompašskí hasiči už veľmi dobre vedia, že Dubie, ako sa tento kopec volá, nie je žiadnou zábavou. Rýchlosť 

horenia bola enormná." 

 

Peter Bardovič, veliteľ zásahu HaZZ Krompachy: "V priebehu dvoch minút to požiar bol v dĺžke nejakých 100 metrov, 

veľká rýchlosť, veľké stúpanie a veľká sila vetra." 

 

Matúš Gavlák: "Menší požiar za chatrčami si všimli krompašskí hasiči zo svojej stanice. O pár minút už boli plamene v 

strede kopca. Pri obávanom Dubie sa stretli profesionáli aj dobrovoľníci, hasili zospodu aj z vrchu." 

 

Hasič: "Kajovi dochádza voda, naj dotankujú a naj prídu potom naspäť." 

 

Matúš Gavlák: "Ťažký terén dal zabrať nielen chlapom, ale aj technike, aj najnovšie cisterny mali čo robiť. Lesný porast 

hasilo 27 profesionálnych aj dobrovoľných hasičov, vietor však hral proti nim." 

 

Peter Bardovič: "Vietor sa mení, jeho sila sa mení, aj rýchlosť, aj spôsob, raz doprava, raz doľava, mení smer." 
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Matúš Gavlák: "Hasičov však na tomto kopci neohrozuje iba požiar. Musia si dávať obrovský pozor aj na techniku. 

Osadníci si ju totiž radi privlastňujú, alebo prerezávajú hadice." 

 

Peter Bardovič: "Pri zásahu nám rozoberali ... prostriedky a odoberali nám hadice, prúdnice, čokoľvek čo našli kovové." 

 

Matúš Gavlák: "Ako to už býva aj v tomto prípade, ostane zrejme podpaľač kopca neznámy a nepotrestaný. Z Krompách 

Matúš Gavlák, televízia JOJ." 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Haldy odpadu na poliach 

 [STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 25/02/2017;  Jarka Hlaváčová; Zaradenie: z domova] 

 

Ľubomír Bajaník, moderátor: "Silný vietor pri Spišskej Novej Vsi pokryl polia haldami odpadu. Z tamojšej skládky 

rozfúkal množstvo plastových obalov až do vzdialenosti niekoľkých kilometrov. Zachytávali sa v kríkoch či na plotoch. 

Ráno začali s ich odstraňovaním." 

 

Jarka Hlaváčová, redaktorka: "Takto to včera ráno vyzeralo na skládke komunálneho odpadu za Spišskou Novou Vsou. 

Vzduchom lietalo množstvo igelitových tašiek, obaly sa zachytávali na plotoch, stromoch, vo vysokej tráve a množstvo z 

nich ostalo aj na poli." 

 

Ivan Starinský, výrobný riaditeľ firmy Brantner Nova: "Vetry fúkajú každý rok. No toto, čo je dnes, je niečo mimoriadne." 

 

Jarka Hlaváčová: "Odpad lietal aj do vzdialenosti niekoľkých kilometrov od skládky. Tá je oplotená, má aj záchytné siete. 

Ale podľa pracovníkov v takejto situácii nestačia. Väčšia časť skládky je kvôli podobným prípadom zakrytá aj zeminou." 

 

Ivan Starinský: "Minulý mesiac sme prikryli dosť veľkú plochu. No napriek tomu zo živej časti skládky, kde sa odpad 

skládkuje, nevieme zabrániť týmto úletom." 

 

Vladimír Pavľák, odbor starostlivosti o životné prostredie (telefonát): "Prevádzková časť skládky Kúdelník II je povinný v 

zmysle zákona o odpadoch dať stav do pôvodného stavu. Plasty ako také podľa druhu majú veľmi dlhú dobu rozkladu a 

príroda ako sama ako taká sa nevie s nimi vysporiadať prirodzeným rozkladom." 

 

Jarka Hlaváčová: "Dnes, keďže vietor ustal, pracovníci skládky od skorého rána upratovali okolie. V budúcnosti sa 

chystajú prijať opatrenia, napríklad posilniť záchytné siete, aby sa podobné situácie neopakovali." 

 

Muž: "Keby každý dal tie plasty tam, kde patria, tak toto by sa nestalo. Vietor potom nedokáže nič zobrať. Do môjho 

odpadu, čo patrí do konvy, do konvy, čo do vriec, do vriec." 
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Jarka Hlaváčová: "Aj z februárového hodnotenia Európskej komisie vyplýva, že patríme medzi krajiny, v ktorých skončí 

na skládkach najviac odpadu. Na Slovensku ho zrecyklujeme vrátane kompostovania len dvanásť percent. Priemer v 

Európskej únii je štyridsaťštyri percent." 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Pozrite si našu TOP 5: Články, ktoré čitateľov počas týždňa oslovili najviac 

 [spisska.dnes24.sk; 26/02/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/pozrite-si-nasu-top-5-clanky-ktore-citatelov-pocas-tyzdna-oslovili-najviac-263900 

 

 Obhliadnite sa spolu s nami za predošlými dňami. V jednom balíku vám prinášame 5 najklikanejších článkov nášho 

portálu z tohto týždňa. 

 

Šikovné dvojičky 

 

Paulína a Kristína Hudákové (19) študujú v Spišskej a už niekoľko rokov úspešne reprezentujú nielen naše mesto, ale aj 

Slovensko, vo florbale. O svojom hobby nám dvojičky prezradili viac. 

 

Veľká rekonštrukcia ciest 

 

V našom meste sa chystajú tento rok veľké plány. Už v tomto roku sa začne s komplexnou rekonštrukciou miestnych 

komunikácií a chodníkov. Viac podrobnosti sa dozviete v našom článku. 

 

Spomienky na zimy 

 

Mnohí z tých skôr narodených si určite radi zaspomínajú, na zimné radovánky z čias svojho detstva či mladosti. 

Výnimkou nie je ani primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný. Ten pre náš spravodajský portál zaspomínal ako trávil svoj 

voľný čas cez zimu, ako malý chlapec. 

 

Veľký talent 

 

Dominika Vojtášová študuje na vysokej škole a jej neoddeliteľnou súčasťou života je kreslenie. Venuje sa mu od útleho 

detstva. A jej diela určite dostanú aj vás. 

 

Hudobne nadaný farár 

 

Radomír Bodziony je rodák z neďalekých Rudnian a momentálne pôsobí ako farár v obci Dedinky. Svojich farníkov len 

pred Vianocami prekvapil svojím prvým vlastným cédečkom. Tento týždeň sme vám priniesli s ním zaujímavý rozhovor. 

http://spisska.dnes24.sk/pozrite-si-nasu-top-5-clanky-ktore-citatelov-pocas-tyzdna-oslovili-najviac-263900
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Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

 

Foto:ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  V basketbalovej Eurovia SBL v 35.kole štyri víťazstvá domácich a prehra Lučenca s 

Komárnom 69:85 

 [hlavnespravy.sk; 26/02/2017; HSP/Foto: Anton Holienčin ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/v-basketbalovej-eurovia-sbl-v-35-kole-styri-vitazstva-domacich-prehra-lucenca-s-komarnom-6985/909979 

 

Banská Bystrica 26.februára 2017 (HSP/Foto: Anton Holienčin) 

 

Basketbalová Eurovia SBL pokračovala 35.kolom základnej časti 

 

V štyroch dueloch bodovali naplno domáce kolektívy a iba v jedinom zápase zvíťazili hostia. Stalo sa tak v stretnutí 

Lučenec – Komárno, kde zverenci trénera Ivana Kurillu z Lučenca stačili so silami iba v prvej dvadsať minút čistého času 

hry. Potom hostia z Komárna plne ovládli hru a strhli vedenie na svoju stranu, ktoré už potom z rúk nepustili a zvíťazili 

zaslúžene rozdielom 16-stich bodov v pomere 85:69. Aj v ďalších troch súbojoch boli výsledky v réžii domácich 

kolektívov. V poslednom piatom súboji Levice rozstrieľali svojho súpera zo Spišskej Novej Vsi, ktorého poslali domov s 

debaklom 114:65. Voľný žreb v tomto kole mala Nitra. 

 

Basketbalisti Interu Bratislava po prehre v Košiciach v uplynulom kole sa tentoraz rehabilitovali pred vlastným 

obecenstvom a zvíťazili rozdielom 22 bodov s MBK Handlová v pomere 88:66. Na snímke domáci Aleksandar Vlahovič 

(0) v žlto-čiernom drese (prvý sprava) sa snaží zastaviť prenikajúceho hosťujúceho Ondreja Haviara (5) 

 

Prehľad výsledkov 35.kola Eurovia SBL – sobota 25.februára: 

 

KB KOŠICE – BK KARLOVKA BRATISLAVA 99 : 73 ( 60 : 43 ) 

 

Body zaznamenali – Košice: White 22/3 trojky, Žiak 21/3, Nikolič 13/3, Baťka 8, Matovič 6 (Ivelja 17/2, Baldovský 4, 

Siladji 4, Galata 2, Duda 0) – Karlovka Bratislava: Židzik 12/1, Kožár 11/1, Podhorský 8, Hlivák 6/1, Brliť 6 (Hašan 13/3, 

Lehman 9/1, Stránsky 6, Bečarík 2). Fauly: 18 – 16, trestné hody: 20/18 – 18/12, trojky: 28/11 – 23/7. Rozhodovali: 

Brziak, Perečinský, Mekelová. 

 

BK INTER BRATISLAVA – MBK HANDLOVÁ 88 : 66 ( 50 : 26 ) 

 

http://www.hlavnespravy.sk/v-basketbalovej-eurovia-sbl-v-35-kole-styri-vitazstva-domacich-prehra-lucenca-s-komarnom-6985/909979
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Body zaznamenali – Inter Bratislava: Vlahovič 16/2, R.Rančík 13/3, Barač 10, Páleník 8, Mrviš 6 ( Bilík 16/1, Kinney 8/2, 

Radukič 4, Ondruš 3/1, Hoferica 2, Nuhanovič 2 ) – Handlová: Sedmák 21/, Nenad Miloševič 14/2, Stamenkovič 11/3, 

Gudžič 8/2, Stria 0 (Zejak 5/1, Mátych 3/1, Rozim 2, Stojanov 2, Haviar 0, Novysedlák 0). Fauly: 21 – 23, trestné hody: 

23/15 – 20/14, trojky: 30/9 – 30/10, 5 chýb: Barač (Inter) – Zejak (Handlová). Rozhodovali: Fuska, Holländer, Hudec. 

 

BC PRIEVIDZA – BK ISKRA SVIT 93 : 78 ( 47 : 36 ) 

 

Body zaznamenali – Prievidza : Jones 23/2, Marič 22/6, Korner 16, Krayem 8/2, Milovanovič 8 (Dramičanin 10/1, Batina 

5/1, Hupka 1, Ihring 0, Jašš 0, Huljak 0) – Iskra Svit : Singletary 24/4, Avramovič 13, Lošonský 12, Jankovič 6, Bachan 3 

(Fleming 10, Kubaský 6/1, Sarna 2, Belavý 2, Lehotský 0). Fauly: 18 – 23, trestné hody: 27/17 – 14/8, trojky: 26/12 – 

14/6, 5 chýb: Belavý (Svit). Rozhodovali: Zubák, Karniš, Kiss. 

 

BK LEVICKÍ PATRIOITI LEVICE – BK 04 AC LB SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

 

Body zaznamenali – Levice: Musil 20/6, Josipovič 15, Djurič 14/1, Nofflet 12, Summers 12 (Ammous 12, Vojtek 8/2, Klár 

8/2, Djokič 7, Marchyn 3/1, Krajčovič 3, Bendík 0) –Spišská Nová Ves : Marshall 20/3, Juríček 13, Lenárt 8/2, Šolevič 4, 

Hovaňák 0 (Antoni 12/1, Majerčák 8/1, Osvald 0, Ovčiarik 0, Muranský 0). Fauly: 17 – 19, trestné hody: 16/14 – 19/14, 

trojky: 20/12 – 23/7. Rozhodovali: Ženiš, Matejčík, Bartoš (komisár SBL: Jozef Jančovič). 

 

MBK LUČENEC – MBK RIEKER COM THERM KOMÁRNO 

 

Body zaznamenali – Lučenec : Stojačič 21/2, Blagojevič 13/1, Rountree 12/2, Davis 8, Zorvan 1 (B.Pipíška 7/1, Rendla 

7/1, Jackuliak 0) – Komárno: Tomič 20/2, Bilič 18/2, Langston 10, Halada 8/2, Kuffa 5/1 (Cobb 11/1, Vido 5/1, Djordjevič 

5/1, Bojanovský 3). Fauly: 16 – 23, trestné hody: 18/12 – 14/9, trojky: 24/7 – 28/10. Rozhodovali: Tomašovič, Šarišský, 

Kovalčík. 

 

Poradie po 35.kole : 

 

1. KB Košice 59 bodov (27 výhier/5 prehier), 2. Inter Bratislava 56 bodov (24/8), 3. Levice 53 bodov (21/11), 4. BC 

Prievidza 52 bodov (21/10), 5. Komárno 49 bodov (18/13), 6. Svit 48 bodov (16/16), 7. Handlová 46 bodov (15/17), 8. 

Lučenec 45 bodov (14/17), 9. Karlovka Bratislava 41 bodov (9/23), 10. Spišská Nová Ves 38 bodov (6/26), 11. Nitra 33 

bodov (3/28). Poznámka: Družstvám Handlovej a Nitre pri kontumačných prehrách 0:20 nebol priznaný bod za prehru. 

Handlová za svojvoľné opustenie hracej plochy počas zápasu v Lučenci a Nitra nepricestovala na zápas do Košíc v 

náhradnom termíne. 

 

Program 36.kola – streda 1.marca : Spišská Nová Ves – Prievidza, Svit – Inter Bratislava, Handlová – Košice (začiatky 

všetkých troch stretnutí sú o 18,00 hod.). Štvrtok 2.marca: Nitra – Lučenec, Komárno – Levice. 
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Jozef Cvajniga 

 

obr.: Basketbalisti Interu Bratislava po prehre v Košiciach v uplynulom kole sa tentoraz rehabilitovali pred vlastným 

obecenstvom a zvíťazili rozdielom 22 bodov s MBK Handlová v pomere 88:66. Na snímke domáci Aleksandar Vlahovič 

(0) v žlto-čiernom drese (prvý sprava) sa snaží zastaviť prenikajúceho hosťujúceho Ondreja Haviara (5). 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Surový prepad na ulici 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 26/02/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Stanislava Kováčik, moderátorka: "Tibor zo Smižian mal včera večer poriadne nepríjemný návrat z krčmy. Na chodníku 

ho prepadli muži s kapucňami na hlave a obrali ho o všetko, čo mal pri sebe. Skončil v nemocnici." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Pravdepodobne dvaja páchatelia si na tomto chodníku počas sobotňajšieho večera vyhliadli 

miestneho muža. Stiahli ho do kríkov. Tam ho sotili na zem a kopali mu do hlavy. Po prepade potreboval Tibor pomoc 

záchranárov." 

 

Vladimír Vanko, hovorca záchranárskej skupiny (telefonát): "Posádka RZS Spišská Nová Ves ošetrila štyridsaťročného 

muža s bolesťami hlavy. Pri zásahu bol pri vedomí, bez viditeľných vonkajších poranení. Odovzdali ho na urgentnom 

príjme v Spišskej Novej Vsi." 

 

Matúš Gavlák: "Zatiaľ neznámi muži obrali Smižančana o mobil, doklady, platobnú kartu a hotovosť štyridsať eur. Podľa 

obyvateľov obce ide o problematickú lokalitu, aj keď je na hlavnom ťahu. Miestni osadníci pri parku častokrát prepadávajú 

nič netušiacich ľudí." 

 

Muž: "Vo večerných hodinách je to veľmi zlé." 

 

Muž: "To je bežná vec toto." 

 

Muž: "To keď ideš sám, tak máš obavy, či ťa niekto neprepadne, lebo hneď dostaneš bitku." 

 

Jana Mésarová, hovorkyňa KR PZ Košice (telefonát): "Poškodený muž pri lúpežnom prepadnutí utrpel zranenia s 

doposiaľ nezistenou dobou liečenia a je hospitalizovaný v nemocnici. V tejto súvislosti spišskonovoveský vyšetrovateľ 

začal trestné stíhanie pre zločin lúpeže." 

 

Matúš Gavlák: "Podľa všetkého si muži na Tibora trúfli aj preto, že mal vypité. Zrejme usúdili, že sa im ťažšie ubráni. 

Zarážajúce je, že nik z okoloidúcich vodičov sa pri útoku nepristavil." 
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Robert Kočiš, viktimológ: "Pravdepodobne sa páchatelia už takéhoto činu dopustili a preto s jedlom rastie chuť a vyhliadli 

si obeť, ktorá bola pre nich ľahká korisť. V takýchto prípadoch je v rámci generálnej prevencie na mieste umiestňovať 

páchateľov priamo do väzby." 

 

Jana Mésarová: "Polícia po páchateľovi a odcudzených veciach pátra." 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Moldava videla bezgólové košické derby 

 [kosice.korzar.sme.sk; 26/02/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20468881/moldava-videla-bezgolove-kosicke-derby.html 

 

VSS i Lokomotíva zatiaľ bez posíl. 

 

MOLDAVA/KOŠICE. Tri zápasy, dva góly. To je tohtosezónna bilancia vzájomných zápasov tradičných košických 

futbalových rivalov, FC VSS a Lokomotívy. 

 

Na jeseň sa v druholigových súbojoch radovali hráči VSS (dvakrát 1:0), v sobotu sa v rámci zimnej prípravy zrodila 

remíza 0:0. 

 

Na ihrisku sa predstavili osvedčené tváre, keďže ani jeden z tímov zatiaľ nesiahol po posilách. 

 

Veľké košické derby v sobotu predpoludním na moldavskej umelej tráve gólové korenie neprinieslo. 

 

Snahu, dôraz v osobných súbojoch i šance na oboch stranách áno, ale ani v jednom prípade to k úspechu neviedlo. 

 

Najbližšie ku gólu mal v závere prvého polčasu kanonier Lokomotívy Róbert Jano, Kotěru v bráne VSS zachránilo brvno. 

 

Pozitíva i nedostatky 

 

"Videli sme obojstranne zaujímavý zápas. Obe mužstvá chceli hrať futbal, prezentovali sa aktívnou hrou, po strate lopty 

sa vysokým pressingom okamžite snažili o jej opätovné získanie. Šance na strelenie gólu sme si vypracovali, takisto 

Lokomotíva. Potešilo ma nasadenie hráčov, stretnutie malo dobré tempo, výnimkou bolo možno len posledných desať 

minút duelu. Tie už boli trocha rozhárané, ale dovtedy to bolo naozaj solídne predstavenie. V našom výkone som videl 

viacero pozitívnych vecí, ale aj niekoľko nedostatkov, na ktorých odstránení sa posnažíme zapracovať," hovoril po 

zápase tréner FC VSS Jozef Majoroš. 

 

Každý zápas dvoch odvekých rivalov je špecifický, platí to aj v prípravnej fáze. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20468881/moldava-videla-bezgolove-kosicke-derby.html
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"Chlapci sa tešia na každý jeden zápas, ale je pravda že v Lokomotíve majú viacero kamarátov a bývalých spoluhráčov. 

Takisto my tréneri sa poznáme veľmi dobre. Každý vzájomný súboj má svoj náboj. Počas deväťdesiatich minút na ihrisku 

sme súpermi, po zápase sa ale opäť všetko vráti do zabehaných koľají." 

 

Zranenia menia program, posily otázne 

 

Pred súbojom s Lokomotívou remizovali hráči VSS v strede týždňa aj s Trebišovom (1:1). 

 

Ďalší zápasový program do začiatku jarnej časti druhej ligy bude líder súťaže riešiť za pochodu. Isté ale je, že možnosť 

sústredenia na Ukrajine padla. 

 

"Problémy nám spôsobujú zranenia niektorých hráčov. Z tohto dôvodu sme museli zrušiť zápas s Rimavskou Sobotou, 

ktorý sme mali odohrať najbližšiu stredu. Uvidíme, či sa nám podarí zohnať súpera na sobotu. Ak nie, tak s najväčšou 

pravdepodobnosťou odohráme modelovaný zápas s našou U19. Na ďalší víkend nás potom čaká generálka na ligu s 

Popradom," priblížil itinerár najbližších dní v podaní VSS tréner Jozef Majoroš. 

 

S mužstvom sa momentálne nepripravuje kamerunský útočník Tata, ktorý bol v Košiciach na skúške a jeho budúcnosť je 

otázna. 

 

Príchod avizovanej tretej posily zo Zenitu Petrohrad (podľa našich informácií by malo ísť o stopéra Arťoma Vjatkina, ktorý 

už nastúpil aj za ruskú dvadsaťjednotku) skomplikovalo jeho povolanie z rezervného tímu do prvého mužstva Zenitu. 

 

Všetko sa tak bude odvíjať od toho, či si ho v áčku ruského veľkoklubu rozhodnú ponechať alebo nie. 

 

"Do konca prestupového obdobia zostáva niekoľko dní, snažíme sa ešte obzerať po hráčoch, ktorí by nám zapasovali do 

súčasného kolektívu," dodal Majoroš. 

 

Žiaden zápas nie je prípravný 

 

Vo veľmi podobnom duchu sa niesli aj úvodné slová druhého z trénerov. 

 

"Zápas mal svoju kvalitu i tempo. Proti VSS je tomu tak vždy, ani jedna zo strán to nikdy neberie ako prípravný duel. Aj 

tentoraz to bolo vyhecované, ale všetko v rámci fair-play, čo veľmi kvitujem. Všetko emócie zostali na ihrisku a tak to má 

byť," hovoril kouč Lokomotívy Albert Rusnák. 
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"My vlastne žiaden zápas neberieme v zmysle označenia prípravný. Bez ohľadu na súpera, či už to bol Trebišov, 

Spišská Nová Ves alebo ktokoľvek iný, vždy chceme vyhrať. Od hráčov vyžadujeme aby šli na doraz a boli maximálne 

motivovaní." 

 

Aj v prípade Rusnáka platilo, že tento zápas ho utvrdil v poznaní silných i slabších stránok vlastného mužstva. 

 

"Určitý trend si držíme. Naša hra dostáva svoju tvár, dobré veci prevažujú nad zlými. Z hľadiska herného prejavu 

potrebujeme zlepšiť najmä finálnu fázu. Proti VSS sme si vypracovali minimálne tri gólové príležitostí, nastrelili sme 

brvno, mali sme i ďalšie náznaky, z toho minimálne jeden gól musíme streliť. Pozitívom je, že chlapci sú si vedomí svojich 

slabín a snažia sa pracovať na ich odstránení." 

 

Prioritou je udržanie kádra 

 

Keďže Lokomotíva sa od začiatku zimnej prípravy netají tým, že žiadne veľké hráčske nákupy neplánuje, po zápase s 

VSS vyvstala otázka, či diváci v Moldave mohli sledovať identický káder v porovnaní s tým, ktorý vyrukuje do jarnej fázy 

druholigovej súťaže. 

 

"Zatiaľ platí, že do tímu nepribudol nik a odišli z neho dvaja hráči, Vaščák so Slinčákom. Uvidíme ešte ako to bude v 

prípade Maťa Hejnusa a jeho pracovných povinností. Evidujeme veľký záujem o viacerých chlapcov, v mojom ponímaní 

je prioritou to aby sme káder udržali pokope nielen teraz, ale aj v lete. Verím, že vedenie nášho klubu urobí maximum 

preto, aby sa to podarilo. A potom môže prísť na rad posilnenie. V defenzíve je to vyskladané celkom slušne, máme tam 

viacero alternatív. Osobne by som si vedel predstaviť posilnenie útočných radov, určite v krídelnom a možno i v 

podhrotovom priestore. Opakujem, prioritou je predovšetkým udržanie súčasného kádra," poodkryl čosi zo zákulisia klubu 

Albert Rusnák. 

 

Jeden hráčsky prírastok by mu do mužstva čoskoro predsa len pribudnúť mohol. 

 

S Lokomotívou v týchto dňoch trénuje Juraj Hovančík, ktorý pracuje na návrate do súťažného kolotoča po dlhotrvajúcom 

zranení. 

 

Mohol by tak rozšíriť početnú enklávu hráčov so skúsenosťami zo susedného VSS. 

 

"Ďuro sa u nás zapojil do prípravy, aktuálne sa už nachádza takmer v plnej záťaži. Jeho situáciu sme rozobrali spoločne s 

majiteľom klubu pánom Daduľákom. Bude na ňom, aby nás svojím prístupom v tréningoch i zápasoch presvedčil, aby 

sme ho angažovali," poznamenal Rusnák na margo stále len 26-ročného, ale už dostatočne skúseného futbalistu. 

 

VSS – Lokomotíva 0:0, hralo sa v Moldave. VSS: Kotěra – Mik. Tóth, Drame, Pankovčin, Morgan – Grega, Vancák – 

Kolbas, Ivanov, Andrejev – Dordevič, striedali: Ružinský, Bavoľár, Begala, Ľ. Ontko, Želinský. Lokomotíva: Bréda – 
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Cmarko, Horváth, Pavúk, Dický – Harvila, Korijkov – Sovič, Chmelo, Gáll – Jano, striedali: Cicman, Kamenec, Šuľák, 

Jass. 

 

DANIEL DEDINA 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Kaliňák sa potichu zmieril so sporným stavbárom z Gorily 

 [domov.sme.sk; 26/02/2017; Matúš Burčík ; Zaradenie: Domov] 

https://domov.sme.sk/c/20467941/kalinak-sa-potichu-zmieril-so-spornym-stavbarom-z-gorily.html 

 

Rezort vnútra viedol sériu súdnych sporov so stavebnou firmou Euro-Building, ktorá figuruje vo viacerých kauzách. 

Potichu uzavreli zmier. 

 

BRATISLAVA. Trestných oznámení na stavebnú firmu Euro-Building bolo po celom Slovensku toľko, že ich Generálna 

prokuratúra musela zhromaždiť na jednom mieste, aby mohla všetky riadne prešetriť. 

 

Vo viacerých prípadoch sa na ňu sťažovali dodávatelia, ktorým údajne neplatila faktúry. 

 

Práce na stavbách následne meškali. Firma pracovala pre ministerstvá aj samosprávy. Spomína ju spis Gorila. 

 

Zároveň Euro-Building vedie množstvo súdnych sporov, žaloval aj médiá, ktoré o problémoch s ním písali. 

 

Zmierlivú dohodu o urovnaní všetkých svojich prebiehajúcich konaní na súdoch teraz s firmou uzavrelo ministerstvo 

vnútra. Súčasťou dohody je aj klauzula o tom, že Euro-Building nesmie poskytovať o prípade žiadne informácie 

"verejnosti, najmä médiám". 

 

Neposkytovať informácie médiám 

 

Zákaz ministerstvo vysvetľuje tým, že v spore je stranou, ktorá má povinnosť poskytovať informácie zo zákona. Preto 

Euro-Building nemá dôvod poskytovať informácie. 

 

Firma sa toho drží. Na otázky SME odmietla odpovedať. 

 

"V zmysle uzavretej dohody nie sme oprávnení dávať stanovisko. Vzhľadom na uvedené treba všetky otázky adresovať 

ministerstvu," konštatovala. 

 

https://domov.sme.sk/c/20467941/kalinak-sa-potichu-zmieril-so-spornym-stavbarom-z-gorily.html
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S Euro-Buildingom viedol rezort vnútra spolu jedenásť sporov, ktoré boli ešte roztrúsené do ďalších čiastkových konaní. 

Súviseli so zákazkami, ktoré firma dostala v rokoch 2010 a 2011. Bolo to za vlády Ivety Radičovej, ministerstvo vtedy 

riadil Daniel Lipšic (KDH). 

 

Konkrétne išlo o nedotiahnuté projekty rekonštrukcie hasičských staníc v Žiari nad Hronom, Holíči, Dubnici nad Váhom, 

Spišskej Novej Vsi a v Dolnom Kubíne. Ďalší spor sa týkal rekonštrukcie Spojenej školy v Poprade, ktorá tiež patrí pod 

vnútro. 

 

V časti konaní Euro-Building žaloval ministerstvo. V iných konaniach to bolo naopak. 

 

Dohoda hovorí, že obe strany svoje žaloby stiahnu do siedmich dní a nebudú voči sebe uplatňovať žiadne finančné ani 

iné nároky. Doterajšie trovy konania si každá strana uhradí sama za seba. 

 

Uzavretie dohody Kaliňákovo ministerstvo vysvetľuje tým, že sa tak ukončia zdĺhavé a finančne nákladné súdne spory. 

 

"Dôjde k späťvzatiu žalôb spoločnosťou Euro-Building v sporoch, ktoré by vzhľadom na doterajšiu rozhodovaciu prax 

súdov skončili v neprospech ministerstva," konštatuje v stanovisku tlačový odbor. 

 

Kto bol v práve 

 

Keď SME v roku 2015 informovalo o problémoch s dokončením rekonštrukcie stanice v Žiari nad Hronom, hasiči tvrdili, že 

firma nedodala, čo mala. 

 

Ministerstvo jej nezaplatilo a Euro-Building odstúpil do zmluvy. Dokončenie zákazky následne rezort zadal inej 

spoločnosti. Podobne to bolo aj v ďalších prípadoch. 

 

V kauze rekonštrukcie Spojenej školy v Poprade Euro-Building právoplatne vyhral jeden spor o vyplatenie úrokov z 

omeškania platieb. 

 

Aj keď v porovnaní s ďalšími prebiehajúcicmi spormi išlo len o symbolickú sumu 7800 eur, vo veci začal proti ministerstvu 

konať exekútor. 

 

Stavbár z Gorily 

 

Šéfom Euro-Buildingu je podnikateľ Miloš Stopka. V spise Gorila z roku 2006 sa spomína ako sponzor Smeru. V jednom 

z údajných rozhovorov s vtedajším ministrom hospodárstva Jirkom Malchárkom ho tak označuje šéf finančnej skupiny 

Penta Jaroslav Haščák. 
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Cez sprostredkovateľa Haščák dostal žiadosť od Fica, aby u Malchárka presadil pre Stopku zákazky v energetike, píše sa 

v Gorile, ktorej obsah je stále predmetom vyšetrovania. 

 

Spojenie so Smerom Stopka odmietol v žalobe, ktorú podal v roku 2014 proti časopisu .týždeň. Odškodné desaťtisíc eur 

žiadal za článok o zastrašovaní novinárov. 

 

Reportér Marek Vagovič v ňom spomenul šéfa Euro-Buildingu len okrajovo. Označil ho za kontroverzného podnikateľa, 

ktorý za prvej vlády Roberta Fica získaval zákazky vďaka kontaktom na koaličné strany. 

 

Spory s médiami 

 

Denník N Stopka zažaloval za sériu článkov z roku 2015. Noviny popisovali viacero prípadov, keď Euro-Building údajne 

bral zákazky, ktoré následne nevedel dokončiť. 

 

Vtedajší poslanec za KDH Pavol Zajac v parlamente hovoril o prípade konkrétneho podnikateľa, ktorému vraj Euro-

Building dlhoval peniaze. Poukázal na to, že firma má veľmi silných právnikov. "Zmluvné vzťahy majú tak podchytené, že 

veľmi ťažko sa potom subdodávateľom s nimi súdi." 

 

Od verejnoprávnej RTVS žiadal Euro-Building odškodné za vlaňajšiu investigatívnu reportáž s názvom "Vyhrávajú tendre, 

ale neplatia". 

 

Dávnejší spor s Hospodárskymi novinami v podobnej veci firma uzavrela mimosúdnou dohodou. Noviny pristúpili na to, 

že text s titulkom "Štát dáva zarobiť firme, ktorú iní žalujú" stiahnu zo svojho webu. 

 

Rastúci počet trestných oznámení na Euro-Building riešila v roku 2015 Generálna prokuratúra. Všetky prípady sústredila 

na Krajskej prokuratúre v Bratislave a prevzala nad kauzou dohľad. 

 

Hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová vtedy spresnila, že išlo o podozrenia "z ekonomickej a s tým súvisiacej 

násilnej kriminality od roku 2010". 

 

V akom štádiu je vyšetrovanie, prokuratúra v piatok pre komplikovanú situáciu v konaniach nevedela povedať. 

 

Skupina Penta je 45-percentným akcionárom spoločnosti Petit Press, vydavateľa denníka Sme. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Pohotovosť v lekárňach - pondelok 27. februára 

 [korzar.sme.sk; 27/02/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 
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https://korzar.sme.sk/c/20467803/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-27-februara.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

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

 

Prešov 

 

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

 

Kežmarok 

 

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

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

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

 

Stropkov 

 

UNIVERSA, Hlavná 1735/59 

 

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

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

SLÁVKA, Poliklinika pri Hornáde, Chrapčiakova 2915/1, +421 53 4166122 

 

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

 

https://korzar.sme.sk/c/20467803/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-27-februara.html
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Rožňava 

 

Dr. MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, Dr. Max, Krasnohorská 3894/5 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Revúca 

 

Lianela - Muránska 1335/12 

 

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

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

 

St. Ľubovňa 

 

VIVA, Mierová 94 

 

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

 

Poprad 

 

ADUS, Mnoheľova 2+421 524283134 

 

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

 

Humenné 

 

Pri fontáne, Námestie slobody 28/26 +421 577880360 

 

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

 

Sobrance 

 

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

 

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

 

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

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

NEZÁBUDKA, Andreja Hrehovčíka 1, 056/ 6283 484 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Kam za kultúrou - pondelok 27. februára 

 [korzar.sme.sk; 27/02/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20467823/kam-za-kulturou-pondelok-27-februara.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Päťdesiať odtieňov temnoty o 15.40, 18.10, 20.40, LEGO Batman vo filme 3D o 15.10, Päťdesiat 

odtieňov temnoty o 17.40, T2 Trainspotting o 15.30, 20.10, Bodi: Psia superstar o 16.00, Všetko alebo nič o 17.50, John 

Wick 2 o 18.00, 20.20, Rozpoltený o 20.40, Psia duša o 15.20, LEGO Batman vo filme o 17.30, Liek na život o 19.50, 

Spievaj o 15.00, Lion o 17.20, Muzzikanti o 16.20, 18.40, ARTMAX FILMY - Moonlight o 21.00, La la land o 19.50 hod., 

STER CENTURY CINEMAS - John Wick 2 o 18.10, 20.00, T2 Transpotting o 18.00, Päťdesiat odtieňov temnoty o 17.40, 

19.50, LEGO Batman vo filme o 15.30, Kruhy o 20.20, Psia duša o 16.00, Rozpoltený o 20.30, Všetko alebo nič o 15.40, 

17.50, La La Land o 15.50 hod., ÚSMEV - Paterson o 17.30, Moonlight o 20.00 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER 

CENTURY CINEMAS - John Wick 2 o 20.00, T2 Transpotting o 18.00, LEGO Batman vo filme o 15.30, Päťdesiat 

odtieňov temnoty o 17.40, 19.50, Kruhy o 20.20, Psia duša o 16.00, Všetko alebo nič o 15.40, 17.50 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Noc v Benátkach o 10.00 hod., Kocúrkovo o 19.00 hod., MALÁ 

SCÉNA - Tri prasiatka a vlk úžerník o 10.00 hod. 

https://korzar.sme.sk/c/20467823/kam-za-kulturou-pondelok-27-februara.html
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MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ (Mánesova 23) - Orchidey - skvosty v ríši rastlín (do 12. 3.), GALÉRIA ÚĽUV 

(Mäsiarska 52, po - pia 13 - 17) - Kruhy na vode 2016 - 9. ročník súťaže dizajnu orientovaného na remeslo (do 14. 3.), 

DOM REMESIEL (Hrnčiarska 11, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17) - Pastierske umenie v rohovine (do 16. 4.), ŠOPA GALLERY 

(Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Boris Sirka - Fluorescent Minerals (do 17. 3.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, 

po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Výstava: 200 rokov maďarského divadelníctva (do 28. 2.), Domov v zámorí - Slováci z 

Východného Slovenska v Amerike (do 22. 3.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: 

Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, 

detstvo a mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie 

fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - 

Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ 

NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo 

Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) 

Príroda a história okresu – stála expozícia, BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá 

expozícia STM: História baníctva na Spiši, TREBIŠOV: GALÉRIA KC JUŽNÉHO ZEMPLÍNA - Ivana Kosturová - 

Intuitívna tvorba, 3D maľovanie a maľované kabelky (do 13. 3.) 

 

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.), (literatúra) PEVNÁ VÄZBA: ŽENA o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Päťdesiat odtieňov temnoty o 15.30, 18.10, 20.40, 21.00, LEGO Batman vo filme o 17.40, 3D o 

15.20, Všetko alebo nič o 20.00, Psia duša o 15.50, La La Land o 18.20, Moonlight o 21.00, Muzzikanti o 16.10, 18.30, 

T2 Trainspotting o 20.50 hod., POPRAD: CINEMAX - Bodi: Psia superstar o 15.50, John Wick 2 o 20.30, LEGO Batman 

vo filme o 15.40, Lion o 15.40, Muzzikanti o 18.10, Päťdesiat odtieňov temnoty o 20.20, T2 Trainspotting o 20.40, Všetko 

alebo nič o 18.00, ARTMAX FILMY: La la land o 17.50 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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

národopisu s trojrozmerným materiálom; GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Floriánova 2) - Projected Area (do 31. 3.), 

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

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

v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, 

fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, POPRAD: 

TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty, Igor Piačka a Júlia Piačková - 

Územie - umenie, od 3 centimetrov do 3 metrov (do 19. 3.), TatraBRICK FEST (do 21. 4.), STARÝ SMOKOVEC: VILA 

FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Kabinet kuriozít - výstava s témou Tatier zo 

zbierok súkromných zberateľov; Výstava: Viola Krupová - Feeling happy :) (do 5. 3.), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA 

FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ 

BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života 

a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, HUMENNÉ: 

MsKS (výstavná sieň) - Prierez tvorbou autora Mariána Kopku (do 6. 3.) 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Real estate taxes going up in much of Slovakia 

 [The Slovak Spectator; 04/2017; 27/02/2017; s.: 7,8; ERIK RÉDLI ; Zaradenie: BUSINESS FOCUS] 

 

New approach to real estate tax 

 

BY ERIK RÉDLI Special to the Spectator 

 

WHILE international organisations recommend that Slovakia should tap real estate taxes more, as the level in Slovakia is 

low and its increase would not hinder economic growth as in the case of other taxes, the Slovak government has 

abandoned its original idea to burden so-called 'luxury' real estate with higher tax rates. Yet, it still wants to see property 

taxes to be reflective of the value of the real estate, not only based on size. 

 

"We changed the approach," Finance Minister Peter Kažimír told the Slovak Television in late December, adding that this 

tax should continue to be only revenue for towns and villages and the government only wants to agree upon a gradual 

change in taxation of real estate so that it also reflects the value of the property. 

 

In Slovakia, municipalities decide on individual property tax rates based on the size of the real estate. Apart from being a 

source of revenue for municipalities, localities can also utilise property taxes to affect their future development either in 

terms of population growth or investments into businesses. 
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"It is their estimate of how much citizens and entrepreneurs pay," said Peter Kremský from the Business Alliance of 

Slovakia (PAS). "It can also be a tool for supporting business activity," he added. 

 

The government already wanted to increase taxes on luxury real estate in 2012 when it planned to introduce a special flat 

rate for luxury villas. However, after it realised that it would be too difficult to filter luxury real estate, it abandoned the idea 

and left deciding about property tax rates to municipalities. 

 

Highest increase since 2013 This year brings higher real estate taxes to Slovakia, compared with previous years. 

 

They increased by 2.33 percent on average, which is the largest increase since 2013, based on an analysis by PAS. 

 

So far, the most dramatic increase of real estate taxes took place between the years 2004 and 2005, when municipalities 

could independently decide on the taxes for the first time. The rate of increase declined significantly over the following 

years. 

 

Kremský sees especially the tax hike in Bratislava and regions with high investment and development behind the 

increase, as most Slovak towns have not increased their real estate taxes. 

 

"New industry and services bring greater demands on transport, infrastructure or other related activities that are often 

provided by municipalities," explained Kremský. 

 

The Slovak capital increased the real estate tax on apartments and houses by 30 percent and on agricultural and other 

constructions by 50 percent, while taxes rose especially for commercial space in blocks of apartments - in the Old Town 

they almost tripled and in other boroughs they rose by as much as 160 percent. However, it is the town of Nové Mesto 

nad Váhom which can boast the highest increase in real estate taxes, when businesses will pay as much as 322 percent 

more than for ordinary, non-residential premises such as garages. On average, tax rates on commercial space for doing 

business in blocks of apartments increased the most - by as much as 9 percent. 

 

Only three towns increased real estate taxes on premises for doing business - Nové Mesto nad Váhom, Martin and 

Medzev. Nevertheless, the tax remains the lowest in the latter - EUR666 for per 1,000 square metres of commercial 

space on a plot of 1,500 square metres. Businesses will pay the highest taxes for premises for doing business in Púchov - 

as much as EUR6,449 for the same real estate. In Bratislava's Old Town it will be roughly EUR5,000. Among the 

remaining boroughs of Bratislava and in Košice it will be roughly EUR4,100. Kremský was surprised by the increase in 

towns that suffer from high unemployment. He believes that low real estate taxes can attract potential investors and 

improve employment in some areas. 

 

See PROPERTY pg 8 
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PROPERTY: Tax system may change 

 

Continued from pg 7 

 

"It seems that the towns are not using the tax rate as stimuli for the arrival of new investors," he said. As an example he 

listed Zvolen, Rožňava, Veľký Krtíš, Spišská Nová Ves and Rimavská Sobota, which rather discourage investors. 

 

"The same is the situation in Púchov or Žiar nad Hronom, where the town wants to rely on the big industries but at the 

same time it slows down economic development," he added. 

 

New approach? 

 

The system of taxation based solely on square metres of property was criticised by the International Monetary Fund in 

2012, as it did not take into consideration price differences among cities and regions. 

 

In May 2016, the Finance Ministry introduced its plan to create, in cooperation with the Association of the Towns and 

Villages in Slovakia (ZMOS), technical preconditions for a change in the system of taxation that would also take into 

consideration the market value of the property. 

 

However, no significant changes in the mechanism of taxation are planned for 2017. "Proposals and changes in taxation 

are exclusively in the competence of the Ministry of Finance," said ZMOS executive chairman Jozef Turčány. 

 

Experts see advantages as well as disadvantages in both approaches. 

 

"Allocating the tax according to the square area of the estate is not fair as it does not reflect the value of the property as 

such, taking into consideration its utilisation," Alica Orda Oravcová from the Slovak Chamber of Tax Advisors told The 

Slovak Spectator. 

 

On the other hand, many people, mainly from older generations, are rich in property ownership but poor in terms of 

current income. 

 

"A high tax on real estate in which they live can bring them into misery in their own residence," Radovan Ďurana, an 

analyst at the INESS thinktank, told The Slovak Spectator. 

 

Experts claim that the new system based on the market value of the property will put certain groups of residents at a 

disadvantage. 
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Orda Oravcová explained that the tax must be fair and explicitly stated, so that taxpayers know their obligation. "It is a big 

challenge for legislators, because they must set the price maps and establish the market value of the estate," said Orda 

Oravcová. "The biggest problem can be property not captured by the market such as historic landmarks or factories that 

were not subjects of trade and therefore their market value is not available or it is difficult to calculate," she added. 

 

To read the whole story, please go to www.spectator.sk. 

 

---- 

 

Photo: The new tax rates differ across municipalities. Photo: Sme 
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1.32.  Kaliňák sa zmieril so stavbárom z Gorily 

 [SME; 48/2017; 27/02/2017; s.: 3; Matúš Burčík ; Zaradenie: spravodajstvo] 

 

Spoločnosť Euro-Building vedie množstvo súdnych sporov 

 

Rezort vnútra viedol sériu súdnych sporov so stavebnou firmou Euro-Building, ktorá figuruje vo viacerých kauzách. 

Potichu uzavreli zmier. 

 

BRATISLAVA. Trestných oznámení na stavebnú firmu Euro-Building bolo po celom Slovensku toľko, že ich Generálna 

prokuratúra musela zhromaždiť na jednom mieste, aby mohla všetky riadne prešetriť. Vo viacerých prípadoch sa na ňu 

sťažovali dodávatelia, ktorým údajne neplatila faktúry. Práce na stavbách následne meškali. Firma pracovala pre 

ministerstvá aj samosprávy. Spomína ju spis Gorila. Zároveň Euro-Building vedie množstvo súdnych sporov, žaloval aj 

médiá, ktoré o problémoch s ním písali. Zmierlivú dohodu o urovnaní všetkých svojich prebiehajúcich konaní na súdoch 

teraz s firmou uzavrelo ministerstvo vnútra. Súčasťou dohody je aj klauzula o tom, že Euro-Building nesmie poskytovať o 

prípade žiadne informácie "verejnosti, najmä médiám". 

 

Neposkytovať informácie médiám 

 

Zákaz ministerstvo vysvetľuje tým, že v spore je stranou, ktorá má povinnosť poskytovať informácie zo zákona. Preto 

Euro-Building nemá dôvod poskytovať informácie. Firma sa toho drží. Na otázky SME odmietla odpovedať. "V zmysle 

uzavretej dohody nie sme oprávnení dávať stanovisko. Vzhľadom na uvedené treba všetky otázky adresovať 

ministerstvu," konštatovala. S Euro-Buildingom viedol rezort vnútra spolu jedenásť sporov, ktoré boli ešte roztrúsené do 

ďalších čiastkových konaní. Súviseli so zákazkami, ktoré firma dostala v rokoch 2010 a 2011. Bolo to za vlády Ivety 

Radičovej, ministerstvo vtedy riadil Daniel Lipšic (KDH). Konkrétne išlo o nedotiahnuté projekty rekonštrukcie hasičských 

staníc v Žiari nad Hronom, Holíči, Dubnici nad Váhom, Spišskej Novej Vsi a v Dolnom Kubíne. Ďalší spor sa týkal 
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rekonštrukcie Spojenej školy v Poprade, ktorá tiež patrí pod vnútro. V časti konaní EuroBuilding žaloval ministerstvo. V 

iných konaniach to bolo naopak. Dohoda hovorí, že obe strany svoje žaloby stiahnu do siedmich dní a nebudú voči sebe 

uplatňovať žiadne finančné ani iné nároky. Doterajšie trovy konania si každá strana uhradí sama za seba. Uzavretie 

dohody Kaliňákovo ministerstvo vysvetľuje tým, že sa tak ukončia zdĺhavé a finančne nákladné súdne spory. "Dôjde k 

späťvzatiu žalôb spoločnosťou Euro-Building v sporoch, ktoré by vzhľadom na doterajšiu rozhodovaciu prax súdov 

skončili v neprospech ministerstva," konštatuje v stanovisku tlačový odbor. 

 

Kto bol v práve 

 

Keď SME v roku 2015 informovalo o problémoch s dokončením rekonštrukcie stanice v Žiari nad Hronom, hasiči tvrdili, že 

firma nedodala, čo mala. Ministerstvo jej nezaplatilo a Euro-Building odstúpil do zmluvy. Dokončenie zákazky následne 

rezort zadal inej spoločnosti. Podobne to bolo aj v ďalších prípadoch. V kauze rekonštrukcie Spojenej školy v Poprade 

EuroBuilding právoplatne vyhral jeden spor o vyplatenie úrokov z omeškania platieb. Aj keď v porovnaní s ďalšími 

prebiehajúcicmi spormi išlo len o symbolickú sumu 7800 eur, vo veci začal proti ministerstvu konať exekútor. 

 

Stavbár z Gorily 

 

Šéfom Euro-Buildingu je podnikateľ Miloš Stopka. V spise Gorila z roku 2006 sa spomína ako sponzor Smeru. V jednom 

z údajných rozhovorov s vtedajším ministrom hospodárstva Jirkom Malchárkom ho tak označuje šéf finančnej skupiny 

Penta Jaroslav Haščák. Cez sprostredkovateľa Haščák dostal žiadosť od Fica, aby u Malchárka presadil pre Stopku 

zákazky v energetike, píše sa v Gorile, ktorej obsah je stále predmetom vyšetrovania. Spojenie so Smerom Stopka 

odmietol v žalobe, ktorú podal v roku 2014 proti časopisu .týždeň. Odškodné desaťtisíc eur žiadal za článok o 

zastrašovaní novinárov. Reportér Marek Vagovič v ňom spomenul šéfa EuroBuildingu len okrajovo. Označil ho za 

kontroverzného podnikateľa, ktorý za prvej vlády Roberta Fica získaval zákazky vďaka kontaktom na koaličné strany. 

 

Spory s médiami 

 

Denník N Stopka zažaloval za sériu článkov z roku 2015. Noviny opisovali viacero prípadov, keď Euro-Building údajne 

bral zákazky, ktoré následne nevedel dokončiť. Vtedajší poslanec za KDH Pavol Zajac v parlamente hovoril o prípade 

konkrétneho podnikateľa, ktorému vraj EuroBuilding dlhoval peniaze. Poukázal na to, že firma má veľmi silných 

právnikov. "Zmluvné vzťahy majú tak podchytené, že veľmi ťažko sa potom subdodávateľom s nimi súdi." Od 

verejnoprávnej RTVS žiadal Euro-Building odškodné za vlaňajšiu investigatívnu reportáž s názvom "Vyhrávajú tendre, ale 

neplatia". Dávnejší spor s Hospodárskymi novinami v podobnej veci firma uzavrela mimosúdnou dohodou. Noviny 

pristúpili na to, že text s titulkom "Štát dáva zarobiť firme, ktorú iní žalujú" stiahnu zo svojho webu. Rastúci počet 

trestných oznámení na Euro-Building riešila v roku 2015 Generálna prokuratúra. Všetky prípady sústredila na Krajskej 

prokuratúre v Bratislave a prevzala nad kauzou dohľad. Hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová vtedy spresnila, že 

išlo o podozrenia "z ekonomickej a s tým súvisiacej násilnej kriminality od roku 2010". V akom štádiu je vyšetrovanie, 

prokuratúra v piatok pre komplikovanú situáciu v konaniach nevedela povedať. 
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Matúš Burčík 

 

Skupina Penta je menšinovým akcionárom spoločnosti Petit Press, vydavateľa denníka Sme 

 

Zmluvy medzi vnútrom a Euro-Building 

 

V októbri 2010 ministerstvo uzavrelo s Euro-Buildingom zmluvu o rekonštrukcii hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom za 

501-tisíc eur. 

 

Zmluva o rekonštrukcii stanice v Žiari nad Hronom bola z marca 2011. Suma: 888-tisíc eur. 

 

V apríli 2011 ministerstvo dohodlo s Euro-Buildingom opravu stanice v Spišskej Novej Vsi za takmer 928-tisíc eur. 

 

V júni 2011 uzavreli zmluvu o dostavbe stanice Dolnom Kubíne za 1 140 000 eur. 

 

Z januára 2012 bola zmluva o rekonštrukcii stanice v Holíči za 390-tisíc eur. 

 

FOTO: 

 

Kaliňák sa rád fotografuje s hasičskou technikou. 
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