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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Medici budú medzi sebou súťažiť v nemocnici v Spišskej Novej Vsi 

     [teraz.sk; 06/04/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

1.2. Medici budú súťažiť v nemocnici v Spišskej Novej Vsi 

     [spis.korzar.sme.sk; 06/04/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

1.3. Malí herci na divadelných doskách: Foto z tradičného festivalu v Spišskej 

     [spisska.dnes24.sk; 06/04/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.4. Policajti si posvietia na vodičov v okrese Spišská Nová Ves 

     [spis.korzar.sme.sk; 06/04/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša] 

1.5. V Levoči začali s výstavbou obchodného centra 

     [spis.korzar.sme.sk; 06/04/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

1.6. Juniorky Slávie postúpili na majstrovstvá Slovenska. Tréner a prezident klubu to považuje za veľký úspech 

     [naszvolen.sme.sk; 06/04/2017; Stanislav Černák ; Zaradenie: Zvolen / Šport] 

1.7. J. Dubašák: Nepoviem nič nové, preteky sa mi páčia 

     [Liptovské ECHO; 06/2017; 06/04/2017; s.: 7; JÁN SVRČEK ; Zaradenie: ŠPORT - INZERCIA] 

1.8. S pokorou a disciplínou až k zlatu 

     [nasanitra.sme.sk; 06/04/2017; Martin Kilian ; Zaradenie: Nitra / Šport] 

1.9. Zápas Slovákov proti Kanade je vypredaný, mladíci nakrútili video 

     [pravda.sk; 06/04/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

1.10. Zápas Kanada - SR vypredaný, slovenskí hráči natočili video 

     [sport.sk; 06/04/2017; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

1.11. Na Slovensku vzniknú tisícky pracovných miest 

     [tvnoviny.sk; 06/04/2017; BRATISLAVA/TASR ; Zaradenie: Ekonomika] 

1.12. Hrôza na železnici v Ružomberku pokračuje: Smrť muža na stanici pod prichádzajúcim rýchlikom! 

     [cas.sk; 06/04/2017; vd, Novy Cas ; Zaradenie: Správy] 

1.13. Máme byť na čo pyšní: 3 pozoruhodné výtvory, ktoré by mal poznať každý Novovešťan 

     [spisska.dnes24.sk; 06/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.14. Študenti zo Spišskej to veru s prestieraním vedia: Na tie stoly sa nedá vynadívať! 

     [spisska.dnes24.sk; 06/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.15. Premiér: Vláda má rozpracovaných sto nových investícií za 2,5 miliardy eur 

     [hlavnespravy.sk; 06/04/2017; TASR/HSP/Foto:TASR/Úrad vlády SR/Andrea Veselá ; Zaradenie: Z domova] 

1.16. Vláda má podľa Fica rozpracovaných sto nových investícií 

     [ekonomika.sme.sk; 06/04/2017; TASR ; Zaradenie: Ekonomika / Slovensko] 

1.17. PREMIÉR: Vláda má rozpracovaných sto investícií za 2,5 miliardy eur 

     [24hod.sk; 06/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Ekonomika] 

1.18. 2,5 miliardy a 30-tisíc pracovných miest. Vláda má rozpracovaných sto potenciálnych investícií, tvrdí Fico 

     [finweb.hnonline.sk; 06/04/2017; TASR ; Zaradenie: Finweb] 

1.19. PREMIÉR: Vláda má rozpracovaných sto investícií za 2,5 miliardy eur 

     [teraz.sk; 06/04/2017; TASR ; Zaradenie: Ekonomika] 
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1.20. PREMIÉR: Vláda má rozpracovaných sto investícií za 2,5 miliardy eur 

     [dobrenoviny.sk; 06/04/2017; TASR ] 

1.21. O film Ja, Olga Hepnarová a diskusiu je veľký záujem 

     [teraz.sk; 06/04/2017; TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

1.22. O film Ja, Olga Hepnarová a diskusiu je veľký záujem 

     [dobrenoviny.sk; 06/04/2017; TASR ] 

1.23. O film Ja, Olga Hepnarová a diskusiu je veľký záujem 

     [24hod.sk; 06/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

1.24. Nový rebríček kvality nemocníc na Slovensku: Ako dopadla tá vaša a ktorej sa radšej vyhnúť oblúkom? 

     [pluska.sk; 06/04/2017; fd ; Zaradenie: Rady a tipy] 

1.25. Takto učí dobrý učiteľ 

     [dennikn.sk; 06/04/2017; Juraj Koník ; Zaradenie: Slovensko] 

1.26. Zápas slovenských mladíkov proti Kanade je vypredaný, predstavili promo video 

     [sport.sme.sk; 06/04/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Hokej - Reprezentácie] 

1.27. HROZIVÁ AUTONEHODA 

     [Plus jeden deň; 82/2017; 07/04/2017; s.: 1; Redakcia ; Zaradenie: Titulná strana] 

1.28. V búrke narazila do zvodidiel! 

     [Plus jeden deň; 82/2017; 07/04/2017; s.: 14; dd ; Zaradenie: SHOWBIZ] 

1.29. Mladíci lákajú, zápas proti Kanade je vypredaný 

     [SME; 82/2017; 07/04/2017; s.: 15; ms ; Zaradenie: šport] 

1.30. Tipy na dnes - piatok 7. apríla 

     [korzar.sme.sk; 07/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.31. Pohotovosť v lekárňach - piatok 7., sobota 8. a nedeľa 9. apríla 

     [korzar.sme.sk; 07/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.32. Kam za kultúrou - piatok 7., sobota 8. a nedeľa 9. apríla 

     [korzar.sme.sk; 07/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.33. Značky na Hlinkovej ZMENIA 

     [Košice Dnes; 69/2017; 07/04/2017; s.: 4; JV ; Zaradenie: V MESTE] 

1.34. NEPREHLIADNITE 

     [Korzár; 82/2017; 07/04/2017; s.: 6; Redakcia ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.35. V Levoči začali s výstavbou obchodného centra 

     [Korzár; 82/2017; 07/04/2017; s.: 5; sita ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Medici budú medzi sebou súťažiť v nemocnici v Spišskej Novej Vsi 

 [teraz.sk; 06/04/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/medici-budu-medzi-sebou-sutazit-v-n/33777-clanok.html 

 

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/medici-budu-medzi-sebou-sutazit-v-n/33777-clanok.html
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Žiaci piateho a šiesteho ročníka lekárskych fakúlt v odbore všeobecné lekárstvo si medzi sebou porovnajú svoje 

teoretické poznatky počas súťaže Medik roka. 

 

 Spišská Nová Ves 6. apríla (TASR) – V poslednom treťom kole od piatka 7. apríla do nedele 9. apríla vyberú v 

nemocnici v Spišskej Novej Vsi z 20 kandidátov víťaza.  

 

 "Naše zdravotníctvo potrebuje zmenu, ktorá sa bez mladých ľudí nedá zrealizovať. Zo súťaže Medik roka sa stala už 

tradícia, vďaka ktorej si medici môžu zmerať a vyskúšať svoje nadobudnuté vedomosti s ostatnými v rámci prostredia 

reálnej nemocnice. Neustále sa potvrdzuje, že budúci lekári sa okrem odborných znalostí potrebujú rozvíjať aj v ďalších 

nevyhnutných oblastiach. Lekár budúcej generácie by mal byť súčasne dobrý komunikátor, tímový hráč a mal by mať 

základné znalosti z ekonomiky, IT a zo štatistiky. Podľa tohto profilu hľadáme Medika roka už tretí rok," vysvetlil Ľuboš 

Lopatka, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia, ktorá súťaž organizuje.  

 

 Programová skladba a obsahová orientácia súťaže sú zamerané na overenie úrovne v oblasti teoretickej prípravy i 

praktických skúseností. Dvadsiatka finalistov postupujúca do záverečného kola sa zapojí do série workshopov pod 

vedením odborníkov na pôde nemocnice v Spišskej Novej Vsi.  

 

 V roku 2016 sa do súťaže prihlásilo 129 medikov piateho a šiesteho ročníka v odbore všeobecné lekárstvo. Zvíťazila 24-

ročná študentka Eva Korňanová zo Svätého Jura ako študentka šiesteho ročníka na Lekárskej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Medici budú súťažiť v nemocnici v Spišskej Novej Vsi 

 [spis.korzar.sme.sk; 06/04/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20502372/medici-budu-sutazit-v-nemocnici-v-spisskej-novej-vsi.html 

 

Žiaci piateho a šiesteho ročníka lekárskych fakúlt si porovnajú vedomosti. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Žiaci piateho a šiesteho ročníka lekárskych fakúlt v odbore všeobecné lekárstvo si medzi sebou 

porovnajú svoje teoretické poznatky počas súťaže Medik roka. 

 

V poslednom treťom kole od piatka 7. apríla do nedele 9. apríla vyberú v nemocnici v Spišskej Novej Vsi z 20 

kandidátov víťaza. 

 

"Naše zdravotníctvo potrebuje zmenu, ktorá sa bez mladých ľudí nedá zrealizovať. Zo súťaže Medik roka sa stala už 

tradícia, vďaka ktorej si medici môžu zmerať a vyskúšať svoje nadobudnuté vedomosti s ostatnými v rámci prostredia 

reálnej nemocnice. Neustále sa potvrdzuje, že budúci lekári sa okrem odborných znalostí potrebujú rozvíjať aj v ďalších 

nevyhnutných oblastiach. Lekár budúcej generácie by mal byť súčasne dobrý komunikátor, tímový hráč a mal by mať 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20502372/medici-budu-sutazit-v-nemocnici-v-spisskej-novej-vsi.html
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základné znalosti z ekonomiky, IT a zo štatistiky. Podľa tohto profilu hľadáme Medika roka už tretí rok," vysvetlil Ľuboš 

Lopatka, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia, ktorá súťaž organizuje. 

 

Programová skladba a obsahová orientácia súťaže sú zamerané na overenie úrovne v oblasti teoretickej prípravy i 

praktických skúseností. 

 

Dvadsiatka finalistov postupujúca do záverečného kola sa zapojí do série workshopov pod vedením odborníkov na pôde 

nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

 

V roku 2016 sa do súťaže prihlásilo 129 medikov piateho a šiesteho ročníka v odbore všeobecné lekárstvo. 

 

Zvíťazila 24-ročná študentka Eva Korňanová zo Svätého Jura ako študentka šiesteho ročníka na Lekárskej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Skupina Penta je finančným partnerom spoločnosti NAMAV, ktorá je minoritným akcionárom spoločnosti Petit Press, 

vydavateľa denníkov Sme a Korzár. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Malí herci na divadelných doskách: Foto z tradičného festivalu v Spišskej 

 [spisska.dnes24.sk; 06/04/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/mali-herci-na-divadelnych-doskach-foto-z-tradicneho-festivalu-v-spisskej-267107 

 

 Spišské divadlo sa naplnilo detskými hercami. Další ročník divadelného súťaženia už pozná aj svojich víťazov. 

 

Koncom marca sa v Spišskom divadle konal tradičný festival z názvom Z rozprávky do rozprávky organizovaný Spišským 

osvetovým strediskom v Spišskej Novej Vsi. Deti z regiónu Spiša, pôsobiace v dramatických krúžkoch "bojovali" o 

priazeň diváka a poroty počas dvoch dní. 

 

"Išlo síce o súťažnú prehliadku, porazený však nebol nikto. Každý kto prišiel a postavil sa na divadelné dosky, aby 

prostredníctvom seba preposlal akési posolstvo divákovi, nemohol byť porazený. Samozrejme niekomu odovzdávanie 

posolstva išlo lepšie a niekomu zas horšie," skonštatovala Monika Tkáčová zo Spišského osvetového strediska. 

 

Prečítajte si aj 

 

Podľa jej slov menej ostrieľaní herci a ich pedagógovia mali vďaka prehliadke a jej individuálnym rozborom s porotcami, 

jedinečnú príležitosť priučiť sa divadelnému kumštu, objaviť a vylepšiť svoje nedostatky. 

 

http://spisska.dnes24.sk/mali-herci-na-divadelnych-doskach-foto-z-tradicneho-festivalu-v-spisskej-267107
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"Treba povedať, že prehliadka okrem príležitostí pre samotné detské dramatické kolektívy, prináša aj radosť a potešenie 

pre detského diváka," povedala Tkáčová s tým že odborná porota musela spomedzi ôsmich predstavení vybrať tri 

najlepšie, ktoré postúpia do krajského kola na Detské divadelné Košice. 

 

A tu sú prvé tri miesta: 

 

- 1. miesto Studio 12+20, ZUŠ Spišská Nová Ves, hra "Kapsľa" 

- 2. miesto Divadielko pri ZŠ s MŠ z Poráča, hra "O troch princoch" 

- 3. miesto návrh na postup získal Dramatický krúžok ZŠ s MŠ Hrabušice, hra "Pi – pí- pip". 

 

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

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Policajti si posvietia na vodičov v okrese Spišská Nová Ves 

 [spis.korzar.sme.sk; 06/04/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20502171/policajti-si-posvietia-na-vodicov-v-okrese-spisska-nova-ves.html 

 

Rozhodnutie o uložení sankcie môžete dostať aj poštou. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V okrese Spišská Nová Ves vo štvrtok policajti vykonajú osobitnú kontrolu s cieľom pozitívneho 

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

Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó. 

 

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

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

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

držiteľovi vozidla poštou. 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  V Levoči začali s výstavbou obchodného centra 

 [spis.korzar.sme.sk; 06/04/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20502174/v-levoci-zacali-s-vystavbou-obchodneho-centra.html 

 

Vďaka novým obchodným prevádzkam by mohlo pribudnúť 50 pracovných miest. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20502171/policajti-si-posvietia-na-vodicov-v-okrese-spisska-nova-ves.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20502174/v-levoci-zacali-s-vystavbou-obchodneho-centra.html
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LEVOČA. V Levoči začali s výstavbou obchodného centra, tvoriť ho bude deväť samostatných obchodných prevádzok. 

 

Podľa primátora mesta Milana Majerského bol dopyt po takomto obchodnom centre, navyše, vytvoriť by mohlo zhruba 50 

pracovných miest. 

 

"Je to priestor pre rozvoj mesta, keďže bude magnetom aj pre obyvateľov ostatných obcí. Doteraz viedol v tomto smere 

Poprad a Spišská Nová Ves, vybudovaním centra bude mať aj okres Levoča takýto priestor," povedal Majerský. 

 

Podľa informácií na internetovej stránke mesta by mala byť stavba ukončená do decembra 2018. 

 

Investorom je košická firma 

 

Obchodné centrum buduje súkromný investor, je ním spoločnosť Europrojekt Delta 4 Sk z Košíc. 

 

Nachádzať sa bude v širšom centre mesta v blízkosti Popradskej cesty pri obchodnom centre Lidl. 

 

Pôjde o objekt s obdĺžnikovým pôdorysom, zastavaná plocha predstavuje takmer štyritisíc štvorcových metrov, uvádza sa 

v materiáloch mesta. 

 

"Tvar a veľkosť objektu sú upravené tak, že zohľadňujú originalitu danej lokality, tvar a veľkosť územia a všetky vzťahy 

súvisiace s daným pozemkom," informovalo mesto vo verejne vyhláške. 

 

Stavba sa realizuje na základe nájomnej zmluvy medzi mestom Levoča a spoločnosťou Europrojekt Delta 4 Sk, s. r. o., a 

zmluvy o zriadení vecného bremena medzi spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v. o. s., a investorom. 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Juniorky Slávie postúpili na majstrovstvá Slovenska. Tréner a prezident klubu to 

považuje za veľký úspech 

 [naszvolen.sme.sk; 06/04/2017; Stanislav Černák ; Zaradenie: Zvolen / Šport] 

https://naszvolen.sme.sk/c/20502183/juniorky-zvolena-postupili-na-majstrovstva-slovenska-trener-a-prezident-klubu-to-povazuje-za-

velky-uspech.html 

 

Ženské družstvo Slávie TU Zvolen síce hrá baráž o zotrvanie v extralige, úplne opačne sú na tom juniorky, ktoré postúpili 

na záverečný majstrovský turnaj. 

 

https://naszvolen.sme.sk/c/20502183/juniorky-zvolena-postupili-na-majstrovstva-slovenska-trener-a-prezident-klubu-to-povazuje-za-velky-uspech.html
https://naszvolen.sme.sk/c/20502183/juniorky-zvolena-postupili-na-majstrovstva-slovenska-trener-a-prezident-klubu-to-povazuje-za-velky-uspech.html
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ZVOLEN. Juniorky TJ Slávia TU Zvolen sa kvalifikovali na záverečný turnaj majstrovstiev Slovenska. Vo východnej časti 

skončili na peknom treťom mieste. Za týmto umiestnením stojí dobrá práca prezidenta klubu a zároveň trénera junioriek 

Stanislava Azora. Viacero dievčat z juniorského kádra skúsilo na vlastnej koži aj slovenskú extraligu. 

 

Zhodnoťte sezónu z pohľadu junioriek. Vo východnej časti ste skončili na treťom mieste, ktorá zaručuje postup na M 

SR.... 

 

Sezóna je diametrálne odlišná od ženského družstva. Zatiaľ ju môžeme hodnotiť len pozitívne. Štyri zápasy pred koncom 

súťaže vieme, že neskončíme horšie ako na treťom mieste. Na druhú Spišskú novú Ves máme jedno víťazstvo stratu, 

ale podstatné je, že sme v prvej štvorke, ktorá zaručuje postup na finálový turnaj, kde sa 8 družstiev pobije o titul. Zvolen  

hral na juniorských majstrovstvách naposledy za éry generácie hráčok ako je Eleková, Nociarová či Kuviková pred 

približne 10. rokmi. Čiže, je to veľký úspech umocnený tým, že väčšina hráčok v juniorke sú vekom ešte kadetky a teda 

môžu juniorskú súťaž hrať ešte dva roky. A samozrejme, nie vždy sme boli kvôli zápasom v extralige v plnom zložení, 

takže mať postup vo vrecku už teraz, nás napĺňa spokojnosťou. Trebárs blokárka Hešková za celú sezónu s nami 

odohrala asi len dva zápasy. Ešte ale musím pripomenúť, aby sa na mňa nehnevali kolegovia tréneri, že si pripisujeme 

všetky zásluhy. V juniorke máme aj niekoľko hráčok, ktoré s volejbalom začínali v kluboch v okolí, v Krupine Detve, 

Bystrici či Žiari. Výborne zapadli a teda postup je čiastočne úspechom aj v okolitých kluboch, kde sa juniorská liga už 

nehrá. 

 

S kým sa stretne Slávia na majstrovstvách, kedy sa uskutočnia a akým systémom sa tento turnaj bude hrať? 

 

Na M SR postupuje 8 družstiev - z východnej 4 a zo západnej taktiež 4 družstvá. Zo západu to budú určite tri bratislavské 

družstvá – Slávia, Vivus a Billíkova, ktoré doplní COP Nitra. Z našej východnej skupiny postúpi okrem nás Stropkov, 

ktorého neporaziteľnosť si môžeme preveriť v najbližšom kole, piatok 7.apríla, Spiššká Nová Ves a o posledné postupové 

miesto sa ešte pobijú Liptovský Hrádok a Košice. 

 

Postup na M SR je úspechom. Aký cieľ si dávate na slovenskom šampionáte? 

 

Na M SR sú tradične silné družstvá zo Západu, nakoľko v ich kádri budú na turnaji takmer výlučne hráčky z extraligových 

družstiev. Bude to veľká škola pre naše volejbalistky, ktoré mohli počas sezóny pričuchnúť aj k extralige, ale okrem 

Heškovej a Balcovej v nej až tak veľa nenahrali. Postup zo základnej skupiny do semifinále, by bol pre naše mladé 

družstvo veľkým úspechom a my tréneri budeme burcovať dievčatá, aby potili krv a pobili sa oň, napriek kvalitám 

súperov. Siedme-ôsme miesto by boli miernym sklamaním, je to ale jeden turnaj, stať sa teda môže čokoľvek. Verím, že v 

našom prípade to bude pozitívne. 

 

Ešte pokiaľ pôsobil pri družstve žien tréner Uvaček, dával šancu viacerým juniorkám. Samozrejme, bolo to vynútené 

okolnosťami, zraneniami a podobne, čo vravíte na tento krok a ako sa podľa Vás uchytili niektoré dievčatá v ženskom 

volejbale? 
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Nielen za pôsobenia trénera Uvačeka mali juniorky šancu trénovať a hrať so ženským družstvom. To je naša filozofia od 

začiatku, hrať ženskú súťaž aj preto, aby naše mladé odchovankyne mali kde rásť. A túto sezónu, ako ste spomenuli, 

kvôli zraneniam a rôznym - aj prekvapivým odchodom hráčok, mali tých možností skutočne dosť. Samozrejme, v 

kadetskom veku je zrejmé, že im ešte chýba fyzická aj mentálna vyzretosť, aby sa stabilne uchytili v ženskom družstve. 

Všetko má svoj čas, je to s nimi na dobrej ceste, treba len, aby na nej vydržali, podporili ich rodičia a nestratili chuť sa 

zlepšovať. 

 

Ktoré dievčatá majú najväčšiu perspektívu v budúcnosti? 

 

Perspektívu okrem tých, čo boli už súčasťou ženského družstva túto sezónu majú viaceré hráčky, hlavne v kadetskom 

veku, ale menovať ich nebudem, nech im nestúpne sláva do hlavy (úsmev). Verím, že ich čoskoro všetci uvidíme na 

extraligovej palubovke. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  J. Dubašák: Nepoviem nič nové, preteky sa mi páčia 

 [Liptovské ECHO; 06/2017; 06/04/2017; s.: 7; JÁN SVRČEK ; Zaradenie: ŠPORT - INZERCIA] 

 

Bežeckú sezónu v Liptove otvorila v sobotu Švošovká pätnástka. 

 

ŠVOŠOV. Úvodu Liptovskej bežeckej ligy prialo počasie a organizátorov potešila aj rekordná účasť 229 pretekárov v 23 

kategóriách. 

 

"Všetko vypálilo na výbornú, bez najmenších chýb. Medzi účastníkmi vládla pohoda, a veľká spokojnosť," povedal 

starosta Milan Široň. 

 

Na hlavnej trati svoje vystúpenie ďalším úspechom ovenčil Jozef Dubašák z Popradu. 

 

"Nepoviem nič nové, tieto preteky sa mi veľmi páčia, sú mi strašne blízke, preto sem chodím aj s vlastnou mladou 

tréningovou partiou," povedal 30-ročný vytrvalec spod Tatier. 

 

Pustila sa mu krv z nosa 

 

V absolútnom poradí ako druhý so 40-sekundovou stratou prebehol cieľom pred kultúrnym domom Tomáš Kamas, ktorý 

zopakoval minuloročný primát v mužskej kategórii nad 40 rokov. 
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"Podobne ako vlani, som maximálne spokojný. Celkom zdarne som vzdoroval aj najväčšiemu favoritovi a svojmu rivalovi 

Jožkovi Dubašákovi. Škoda, že v závere, keď som si nedal pozor, sa mi pustila krv z nosa," povedal 41-ročný Spišiak. 

 

Ako tretí v poradí ukrojil hlavnú dištanciu černovský futbalový brankár Matúš Vlčko, ktorý sa už dlhšie vážne venuje 

bežeckému tréningu. 

 

"Som šťastný, aj pre mňa je to veľmi milé prekvapenie. Štartoval som so šiestimi skrutkami v členku, ktoré mi majú vo 

štvrtok vybrať," povedal. 

 

Naopak, sklamanie nezakrýval tretí v tejto spoločnosti Mikulášan Miroslav Gad. "Mám za sebou vydarenú zimu, veľmi 

som sa tešil na úvodné preteky, dobre som sa aj na trati cítil, ale pár metrov pred obrátkou začalo ma z ničoho nič pichať 

v bruchu, až som bol nútený zastaviť. Stálo ma to desiatky sekúnd," vylíčil svoje trampoty člen ŠK Copy servis. 

 

Desať mesiacov nefajčí 

 

V spoločnosti štyridsiatnikov druhá priečka patrila ďalšiemu pretekárovi z ŠK Copy servis Slavomírovi Dobákovi. "Slušné 

otvorenie sezóny v nádhernom počasí," pochvaľoval si. 

 

Kategóriu nad 50 rokov prvý raz ovládol Ružomberčan Peter Stolár. "Už je to desať mesiacov, čo nefajčím a behám . 

Nebolo to jednoduché, ťažká trať, ale v cieli pocity boli iba príjemné," povedal skvelý mládežnícky bežec a aj medailista z 

majstrovstiev republiky. 

 

Po striebro si tu dobehol Vladimír Porubiak. "Pre zdravotné problémy to bola pre mňa mimoriadne náročná fuška. Už som 

sa pohrával aj s myšlienku, že to vzdám, no Ľubo Gad ma povzbudil - nesmieš, musíš to dať," vravel náš 53-ročný 

vytrvalec. 

 

Stále ich je čoraz viac 

 

U žien Martinčanka Katarína Paulínyová nepotiahla dlhú niť celkových prvenstiev, chrbát jej ukázala Lucia Vlčáková z 

Dukly Banská Bystrica. 

 

"Nemôžem byť sklamaná, veď som vyhrala svoju kategóriu. Rôčky pribúdajú a aj tréningové dávky sú čoraz menšie," 

povedala 42-ročná Paulínyová. 

 

O dvadsať rokov mladšia Duklistka Vlčáková potvrdila, že v úvode roka má veľmi slušnú fazónu. 
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"Išla som z plného tréningu a od začiatku svojím tempom. Sama som bola zvedavá, na čo po zime mám," odkázala 

dievčina, ktorá pochádza z Oravy a je úradujúcou majsterkou Slovenska žien v krose. V sympatickom svetle sa 

prezentovala aj Michaela Kucháriková z mikulášskeho Kriváňa. 

 

"Stále je nás čoraz viac, náš kolektív rastie," skonštatovala druhá u žien do 34 rokov. 

 

V ďalšej ženskej kategórii (od 35 do 49 rokov) druhý stupienok na pódiu patril Danke Hanulovej z Liptovských Sliačov. 

"Na víťazku by som nemala, no mrzí ma prepálený začiatok, bola to veľká chyba... Konečne som sa zase stretla s ľuďmi 

s rovnakou, čiže bežeckou krvnou skupinou," pripojila Hanulová. 

 

JÁN SVRČEK 

 

---- 

 

Z výsledkov: 

 

* Muži do 39 rokov (15 000 m): 1. Dubašák (AK Steeple Poprad) 56:55,2. Vlčko (Moji ľudia Černová) 58:27,3. M. Gad (ŠK 

Copy servis Liptovský Mikuláš) 59:53, do 49 rokov(15 000 m): 1. Kamas (Tatran Spišská Nová Ves) 57:35,2. Dobák 

58:40,3. Bíreš 1:02:22 (obaja ŠK Copy servis), do 59 rokov (15 000 m): 1. Solár (Ružomberok) 1:03:14,2. Porubiak (ŠK 

Copy servis)1:03:54, nad 60 rokov (5300m): 1. Berky (Prievidza) 20:58, ženy do 34 rokov (5300 m): 1. Vlčáková (Dukla 

Banská Bystrica) 19:58,2. Kucháriková (AC Kriváň Lipt. Mikuláš) 21:08,3. Camberová (Kriváň Lipt. Ondračová) 22:42, do 

49 rokov (5300 m): 1. Paulínyová (AK Martin) 20:49,2. Hanulová (Lipt. Sliače) 22:07, nad 50 rokov (5300 m): 1. Budinská 

(Poluvsie) 25:06, juniori (5300 m): 1. Roland Hric (KNAC Ružomberok) 18:57, juniorky (2660 m): 1. Vaceková (Martin) 

10:41, D. Gajanová (Bobrovec) 11:28, dorastenci (5300 m): 1. Vojtáš (Martin) 18:31, 3. Randy Hric (KNAC Rbk) 19:34, 

dorastenky (2660 m): 1. Šoltysová (Poprad) 11:25,2. Čellárová (PO Ružomberok) 12:46. 

 

* Víťazi ostatných mládežníckych kategórií - najmladšie žiactvo: Kulich (Švošov) a K. Jordánová (Poprad), mladšie 

žiactvo: Madliak (Slovekon Vlachy) a Urbanovská (Poprad), staršie žiactvo: Nevedel (Kysucké Nové Mesto) a Ujčeková 

(Turany). 

 

---- 

 

FOTO: Prví traja v hlavnej kategórii mužov do 39 rokov, zľava: Matúš Vlčko, Jozef Dubašák, Miroslav Gad a starosta 

Švošova a riaditeľ pretekov Milan Široň. FOTO: AUTOR 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  S pokorou a disciplínou až k zlatu 
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 [nasanitra.sme.sk; 06/04/2017; Martin Kilian ; Zaradenie: Nitra / Šport] 

https://nasanitra.sme.sk/c/20502084/s-pokorou-a-disciplinou-az-k-zlatu.html 

 

Juniori MMHK Nitra získali po dlhých devätnástich rokoch titul majstra Slovenska. 

 

Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne videl v pondelok 27. marca vyvrcholenie extraligy juniorov. Po víťaznom góle v 

predĺžení vytryskla nitrianska radosť. 

 

Takmer dve desaťročia čakala Nitra na ďalšie zlato z juniorskej extraligy. Prvý titul získala pod vedením Djulneara Salijiho 

partia okolo Miroslava Kováčika, Tomáša Chrenka, Ivana Čiernika, Miroslava Zálešáka či Juraja Kolníka v sezóne 

1996/97, o rok prišla dupľa. 

 

Nitrianske nádeje čakali na podobný okamih až do 27. marca 2017. O ceste za titulom sme hovorili s trénermi Karolom 

Kolečánim a Jaroslavom Brňom. 

 

Po 19 rokoch sa Nitra teší z juniorského zlata. Považujete to za veľký úspech? 

 

J. Brňo: "Je to veľká vec pre mládežnícky hokej v Nitre a úspech celého klubu. Podiel majú všetci tréneri, ktorých rukami 

títo hráči prešli. Je to aj úspech vedenia, ktoré pristupuje k práci so srdcom. Titul je výsledok tímovej roboty." 

 

Kde hľadať základy tohto úspechu? 

 

K. Kolečáni: "Keď chcete byť úspešní, musí do seba správne zapadnúť viacero faktorov. Nám sa stretli dobré ročníky, 

chalani vytvorili výbornú partiu, v širšom kádri bola potrebná konkurencia. Bolo to vidieť na tréningovej morálke. 

Absolvovali sme bez výraznejších zdravotných problémov veľmi náročnú letnú prípravu aj kvalitné predsúťažné obdobie, 

čím sme vytvorili dobrý základ, aby sme mohli byť v lige úspešní." 

 

Ako sa sezóna vyvíjala? 

 

K. Kolečáni: "Dávali sme si postupné ciele. Prvým bolo dostať sa do prvej šestky v nadstavbe. Zápasy v tejto skupine 

znamenali vyššiu kvalitu. Základnú časť sme vyhrali. Z 26 zápasov sme vyhrali 21. Ďalším cieľom bolo začínať play-off 

doma. Štatisticky mi to vychádzalo, že doma hráme lepšie, viac si veríme. To sa nám tiež podarilo, aj keď túto výhodu 

sme si vybojovali až v posledných zápasoch nadstavbovej časti. Štvrťfinále aj semifinále sme tak začali doma. To, že to 

bola výhoda, sa potvrdilo vo štvrťfinále so Žilinou, ktorú sme vyradili až v piatom zápase. V semifinále sme si poradili so 

silným Popradom. Vyhrali sme vo všetkých troch zápasoch. Keď sme sa už dostali do finále, chceli sme titul. Hoci Trenčín 

bol veľký favorit, mojou túžbou bolo vyhrať rozhodujúci zápas u súpera, ktorý nastúpi v plnej sile. Postavili aj hráčov, ktorí 

už pravidelne hrávali za mužov. Táto túžba sa mi splnila. Vyhrali sme v piatom zápase v predĺžení. Čo krajšie si môžete 

priať, ako takto ukončiť sezónu?" 

 

https://nasanitra.sme.sk/c/20502084/s-pokorou-a-disciplinou-az-k-zlatu.html
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Ktorí hráči boli ťahúňmi? 

 

K. Kolečáni: "Nerád by som vyzdvihoval jednotlivcov. Základom bola výborná partia a kolektívny výkon. Keď hralo 

mužstvo ako kolektív, hralo veľmi dobre. Keď sme išli do zápasov s pokorou a s rešpektom k súperovi, boli sme v nich 

úspešní. Zostavu sme menili podľa momentálnej formy a zdravotného stavu. Aj v play-off sme zostavu prispôsobovali na 

každého súpera. Tento titul je naozaj dielom kolektívu." 

 

Ktoré boli zlomové okamihy sezóny? 

 

J. Brňo: "Prvým bolo víťazstvo v základnej časti. To bola pre chalanov vzpruha, z hľadiska sebavedomia. Uverili, že môžu 

niečo dokázať, keď budú makať a pristupovať k svojim povinnostiam tak, ako majú. Hlava robí v hokeji veľa. Druhý 

zlomový moment bol podľa mňa piaty zápas štvrťfinále doma so Žilinou. Po dvoch prehrách v Žiline sme sa nezlomili a 

rozhodujúci zápas zvládli. Následne v semifinále s Popradom už hrali výborne." 

 

Vy, tréneri, ste spolu na lavičke už dlhšie. Ako máte podelenú robotu? 

 

K. Kolečáni: "Stačí povedať, že máme to podelené dobre, ha-ha. Hrávali sme spolu, poznáme sa dlhé roky. Snažíme sa 

dopĺňať a vždy reagovať na situáciu." 

 

J. Brňo: "Robili sme spolu jeden rok s deviatakmi, teraz sme spolu dva roky. Sadli sme si, rešpektujeme sa. Keď sa ľudia 

rešpektujú, tak to väčšinou vychádza. To platí aj v bežnej práci. Ako hráči musia vytvoriť partiu, tak aj tréneri musia držať  

spolu, inak to nebude fungovať." 

 

Komu patrí vaša vďaka okrem hráčov? 

 

J. Brňo: "Keď bolo treba riešiť materiálne zabezpečenie pre hráčov, vedenie klubu na čele s M. Kováčikom a T. 

Chrenkom nám rýchlo vyhovelo. Klub funguje tak, ako by mal klub fungovať. Mládež v Nitre nie je na vedľajšej koľaji. 

Vďaka za starostlivosť patrí aj masérom mužov Romanovi Kollárikovi a Andrejovi Šaturovi." 

 

K. Kolečáni: "K hokeju patria aj zranenia. V decembri sme mali mimo hry až dvanásť hráčov. Dávali nám ich dokopy 

lekári Igor Prekop a Oliver Džafič, za čo im ďakujeme." 

 

Aká je klubová filozofia, pokiaľ ide o príchody hráčov z iných klubov? 

 

K. Kolečáni: "My nechceme "len" dopĺňať kádre dorastu a juniorov. Vlastných odchovancov máme relatívne dosť. Ak už 

príde hráč, tak taký, ktorý má perspektívu presadiť sa časom do áčka." 

 

Vy, tréneri, sa môžete pýšiť juniorským zlatom. Je to pre vás odmenou? 
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K. Kolečáni: "Je a veľkou. Dôležité je však vychovávať hráčov pre prvé mužstvo. Treba však vidieť, že prechod medzi 

seniorov vôbec nie je jednoduchý. Jeho zvládnutie môže trvať hráčovi aj niekoľko rokov, pokiaľ to nie je výrazný talent. 

Muži majú svoj káder, ktorý sa dlhodobo buduje. Nedá sa očakávať, že každý rok sa doňho presadia 3-4 hráči z juniorky. 

Bolo by úspechom, keby sa každý rok presadil aspoň jeden hráč v áčku." 

 

J. Brňo: "Keď si tak o dva-tri roky sadnem na tribúnu do hľadiska na zápas mužov Nitry a budú tam viacerí z týchto 

chlapcov, ktorých sme teraz viedli, vtedy budem mať dobrý pocit z odvedenej práce." 

 

Vyhrali ste dve predĺženia. Mali ste aj športové šťastie? 

 

K. Kolečáni: "Samozrejme, mali sme aj šťastie. V predĺžení to môže byť o pár chybách a nám sa ich podarilo v oboch 

prípadoch využiť." 

 

Ako ste videli rozhodujúci piaty zápas? 

 

K. Kolečáni: "Vedeli sme o silných stránkach Trenčína, vedeli sme, že sa snažia vytvoriť veľký tlak na bránu a majú 

výborné presilovky. Pripravovali sme sa na to. Verili sme si. V obrannom pásme sme sa snažili vykryť predbránkový 

priestor, blokovať strely, nedovoliť dorážky. Darilo sa nám chodiť do protiútokov a hrať aj v útočnej fáze aktívne. Trenčín 

nás síce prestrieľal, ale gólových šancí viac nemal. Trenčín bol nebezpečný hlavne v presilovkách, ale tie sme ustáli. 

Zápas sme takticky aj fyzicky zvládli na jednotku. Obe mužstvá dali do hry všetky sily, ako sa na posledný zápas sezóny 

patrí. V predĺžení sme svoju druhú šancu premenili a mohli sme sa tešiť z majstrovského titulu." 

 

KTO VYBOJOVAL TITUL MAJSTRA 

 

Brankári 

 

Frederik Foltán (1997, 49 z, 2,56, 92,8%) - prišiel z Prievidze pred 3 rokmi 

 

Juraj Sklenár (1999, 4 z, 2,32, 92,6%) - odchovanec 

 

Vladimír Glosár (1998, 11 z, 2,56, 92,7%) - prišiel z Michaloviec pred sezónou 

 

Obrancovia 

 

Samuel Rácz (1998, 56 z, 3+16) - odchovanec 

 

Adam Šimurda (1999, 38 z, 2+14) - odchovanec 
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Dávid Matejovie (1997, 57 z, 3+9) - prišiel z L. Mikuláša pred rokom 

 

Ondrej Šturdík (1998, 55 z, 3+6) - odchovanec 

 

Juraj Štefanka (1999, 36 z, 3+4) - odchovanec 

 

Jakub Garay (1996, 38 z, 0+7) - odchovanec 

 

Michal Pupák (1999, 24 z, 3+3) - prišiel z Bratislavy pred rokom 

 

Dávid Matejovič (1998, 24 z, 0+6) - prišiel z Partizánskeho počas sezóny 

 

Jakub Soveľ (1999, 42 z, 1+2) - prišiel zo Spišskej Novej Vsi pred rokom 

 

Lukáš Púchovský (1998, 14 z.) - odchovanec 

 

Dušan Bajan (1998) - odchovanec 

 

Útočníci 

 

Erik Gubo (1998, 59 z, 28+25) - odchovanec 

 

Dávid König (1996, 47 z, 26+26) - odchovanec 

 

Martin Matejov (1996, 49 z, 18+27) - prišiel z Levíc pred 5 rokmi 

 

Jozef Klenko (nar. 1996, 49 z, 23+19) - odchovanec 

 

Erik Šramaty (1997, 58 z, 17+23) - odchovanec 

 

Daniil Fominych (1998, 55 z, 17+21) - prišiel z Ruska pred rokom (ale v Nitre bol už aj predtým) 

 

Richard Ondrušek (1997, 44 z, 15+22) - prišiel z N. Zámkov pred 5 rokmi 

 

Ľuboš Bahna (1997, 51 z, 15+19) - prišiel z Topoľčian pred 5 rokmi 

 

Matej Mrázik (1998, 58 z, 11+16) - odchovanec 
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Lukáš König (1996, 24 z, 11+9) - odchovanec 

 

Adam Kalafa (1997, 23 z, 10+10) - odchovanec 

 

Mário Múčka (1998, 29 z, 8+10) - odchovanec 

 

Marco Dobrotina (1997, 49 z, 7+5) - odchovanec 

 

Jakub Dušan Vaňo (1998, 41 z, 5+6) - prišiel z Partizánskeho pred 3 rokmi 

 

Andrej Kollár (1999, 16 z, 2+6) - rodák z Nitry, jeho otec hrával za Nitru (2004-06), prišiel počas sezóny z Trenčína 

 

Adam Kudrna (1998, 35 z, 1+2) - prišiel pred dvoma rokmi z N. Zámkov 

 

Realizačný tím 

 

Hlavný tréner Karol Kolečáni, asistent trénera Jaroslav Brňo. Vedúci mužstva Milan Šturdík. Maséri Roman Kollárik, 

Andrej Šatura. Lekári Igor Prekop, Oliver Džafič. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Zápas Slovákov proti Kanade je vypredaný, mladíci nakrútili video 

 [pravda.sk; 06/04/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

http://hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/425725-zapas-slovakov-proti-kanade-je-vypredany-mladici-nakrutili-

video/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 

Zápas slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov na domácom svetovom šampionáte proti výberu Kanady v 

základnej A-skupine je vypredaný. 

 

Informovali o tom organizátori MS prostredníctvom tlačovej správy. Turnaj sa začne vo štvrtok 13. apríla a potrvá do 23. 

apríla, hostiť ho budú Poprad a Spišská Nová Ves. 

 

Mladí slovenskí hokejisti pred šampionátom natočili oficiálne promo video. "Nakrúcanie trvalo približne sedem hodín. 

Navyše mladí hokejisti museli záber so zaväzovaním šnúrok opakovať tak často, že v konečnom sumáre si ich zaviazali 

viackrát ako to urobia počas blížiaceho sa šampionátu. Premiérovo si vyskúšali aj brúsenie vlastných korčúľ," informujú 

organizátori MS. 

 

Späť na obsah 

http://hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/425725-zapas-slovakov-proti-kanade-je-vypredany-mladici-nakrutili-video/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/425725-zapas-slovakov-proti-kanade-je-vypredany-mladici-nakrutili-video/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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1.10.  Zápas Kanada - SR vypredaný, slovenskí hráči natočili video 

 [sport.sk; 06/04/2017; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/270412/video-zapas-kanada-sr-vypredany-slovenski-hraci-natocili-video/ 

 

- Zápas slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov na domácom svetovom šampionáte proti výberu Kanady v 

základnej A-skupine je vypredaný. Informovali o tom organizátori MS prostredníctvom tlačovej správy. 

 

Turnaj sa začne vo štvrtok 13. apríla a potrvá do 23. apríla, hostiť ho budú Poprad a Spišská Nová Ves. 

 

Mladí slovenskí hokejisti pred šampionátom natočili oficiálne promo video. "Nakrúcanie trvalo približne sedem hodín. 

Navyše mladí hokejisti museli záber so zaväzovaním šnúrok opakovať tak často, že v konečnom sumáre si ich zaviazali 

viackrát ako to urobia počas blížiaceho sa šampionátu. Premiérovo si vyskúšali aj brúsenie vlastných korčúľ," informujú 

organizátori MS. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Na Slovensku vzniknú tisícky pracovných miest 

 [tvnoviny.sk; 06/04/2017; BRATISLAVA/TASR ; Zaradenie: Ekonomika] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1865048 

 

Pripravujú sa investície pri Seredi, v Prešove, Žiari nad Hronom, Spišskej Novej Vsi či okolí Košíc. 

 

Premiér Robert Fico. Foto: TASR 

 

Vláda má v súčasnosti podľa údajov ministerstva hospodárstva rozpracovaných približne 100 nových potenciálnych 

investícií, ktoré by mohli vytvoriť do 30-tisíc pracovných miest. 

 

Vyhlásil to v rámci pravidelnej parlamentnej Hodiny otázok premiér Robert Fico (Smer-SD). "Celkovo ide o investície v 

hodnote viac ako 2,5 miliardy eur," vyčíslil premiér. 

 

Spomenul napríklad potvrdenú investíciu spoločnosti Amazon do vybudovania centra strategických služieb v Seredi. "Jej 

spustenie bude verejne ohlásené začiatkom mája tohto roku," avizoval premiér. Investícia by mala podľa Fica vytvoriť v 

najbližšom čase viac ako 1000 pracovných miest. 

 

Súčasne pripomenul nitriansky projekt Jaguaru Land Rover, ktorý nedávno získal aj ocenenie Svetovej asociácie agentúr 

na podporu investícií v Dubaji pre najlepší investičný projekt v regióne strednej a východnej Európy. 

http://sport.aktuality.sk/c/270412/video-zapas-kanada-sr-vypredany-slovenski-hraci-natocili-video/
http://www.tvnoviny.sk/a/1865048
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Tento závod priamo vytvorí takmer 3 000 pracovných miest a naviaže na seba ďalších 6 000 v dodávateľskej sieti. 

 

Veľmi intenzívne sa podľa jeho slov pracuje na komunikácii s novými dodávateľmi Jaguaru, ktorých investície sa dajú 

očakávať ešte v tomto roku. 

 

Premiéra však podľa vlastných slov veľmi teší pozorovateľný trend v investíciách na Slovensku, ktorým je zvyšovanie 

vnútornej kvality investícií. 

 

"Nebývalý rozmach súkromných investícií do technologických centier a centier strategických služieb je priamym 

predpokladom toho, aby sme raz a navždy prestali o Slovensku hovoriť ako o akejsi montážnej dielni," uviedol. Dôkazom 

toho sú podľa neho pripravované investície v Prešove, Žiari nad Hronom, Spišskej Novej Vsi či okolí Košíc. 

 

Slovensko si však podľa predsedu vlády musí tiež uvedomiť, že príchod nových investícií, ktoré sú diametrálne odlišné 

oproti bežným montážnym činnostiam, ako boli známe v predchádzajúcom desaťročí, stavia krajinu pred neľahkú úlohu 

účinnej a dynamickej transformácie vzdelávacieho systému smerom k vyššiemu počtu a kvalite absolventov s technickým 

vzdelaním. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Hrôza na železnici v Ružomberku pokračuje: Smrť muža na stanici pod prichádzajúcim 

rýchlikom! 

 [cas.sk; 06/04/2017; vd, Novy Cas ; Zaradenie: Správy] 

https://www.cas.sk/clanok/532933/hroza-na-zeleznici-v-ruzomberku-pokracuje-smrt-muza-na-stanici-pod-prichadzajucim-rychlikom/ 

 

Otvoriť galériu 

 

V okresnom meste dolného Liptova vo štvrtok na železnici dvakrát kosila smrť. Ráno nákladný vlak zrazil mladú učiteľku 

Zuzanu († 25), večer pod rýchlikom prišiel o život dôchodca Ladislav († 72). 

 

Tragická udalosť sa odohrala krátko po 18. hodine. Keď na železničnú stanicu v Ružomberku dorazil rýchlik 612 

prichádzajúci z východného Slovenska, dôchodca Ladislav Č. († 72) sa znenazdajky dostal pod rušeň. Strojvodca sa 

márne snažil vlak zastaviť pred nárazom. Smrť muža pod vlakom potvrdilo krajské operačné stredisko hasičov Žiline. 

 

"Je to hrozné, poznali sme sa dlhé roky. Začínal ako strojár, potom robil istý čas na železnici a aj v textilke. Božemôj, veď  

sme sa stretli pred dvomi dňami. Išiel na autobus. Je to veľmi smutné, mal jedného syna a dve dievčatá," povedal pre 

Čas.sk sused. 

 

https://www.cas.sk/clanok/532933/hroza-na-zeleznici-v-ruzomberku-pokracuje-smrt-muza-na-stanici-pod-prichadzajucim-rychlikom/
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Ten istý rýchlik krátko predtým, pri odchádzaní zo Železničnej stanice v Spišskej Novej Vsi, zrazil muža. Vlak mu 

amputoval nohu. Podľa ľudí muž javil známky požitia alkoholu. 

 

Vo štvrtok dopoludnia nákladný vlak zrazil mladú vychovávateľku jednej zo základných škôl v Ružomberku Zuzanu P. († 

25). 

 

Foto: 

 

Vo štvrtok rýchlik v Ružomberku zrazil dôchodcu ( 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Máme byť na čo pyšní: 3 pozoruhodné výtvory, ktoré by mal poznať každý Novovešťan 

 [spisska.dnes24.sk; 06/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/mame-byt-na-co-pysni-3-pozoruhodne-vytvory-ktore-by-mal-poznat-kazdy-novovestan-267116 

 

 V okolí Spišskej Novej Vsi je známych hneď niekoľko historických výtvorov, na ktoré máme byť právom prečo pyšní. 

Veď sledujte... 

 

V okolí Spišskej Novej Vsi je známych hneď niekoľko pozoruhodných historických výtvorov, ktoré stoja za bližšie 

spoznanie. Vybrali sme zaujímavú trojicu z nich. Pozrite sa na ne spolu s nami. 

 

Prečítajte si aj 

 

Veža uprostred poľa 

 

Kostolná veža, ktorá stojí uprostred poľa je jediným pozostatkom bývalej obce. Ako nám povedal historik z Múzea Spiša v 

Spišskej Novej Vsi Miroslav Števík, ide o precíznu kamenársku prácu pretože tam stojí už 700 rokov. Z toho 400 je 

opustená. História kostolnej veže siaha podľa slov odborníka do 13.storočia, kedy bola súčasťou Kostola sv. Stanislava v 

dedine s krásnym názvom Miloj. Legenda hovorí, že obyvatelia tejto dediny viedli hriešny život a z tohto dôvodu sa 

prepadla, skutočnosť však bola iná. 

 

"V 16.storočí zanikali menšie sídla, hlavne pre nepriaznivé klimatické podmienky. Ľudia sa sťahovali do väčších miest za 

úrodnejšou pôdou a hlavnú úlohu bezpochyby zohral aj nedostatok vody, pretože v tejto dedine nebol žiaden vodný tok," 

uviedol Števík. Po opustení dediny murivo lode kostola využili Csákyovci na stavbu renesančného sídla v Spišskom 

Hrušove. Odvtedy však stojí uprostred poľa iba mohutná kostolná veža, ktorá pripomína, že tam kedysi existovala dedina 

s názvom slovenského pôvodu Miloj. 

 

Kostol najsvätejšej trojice 

http://spisska.dnes24.sk/mame-byt-na-co-pysni-3-pozoruhodne-vytvory-ktore-by-mal-poznat-kazdy-novovestan-267116
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Kostol najsvätejšej trojice v neďalekej Chrasti nad Hornádom pochádza pravdepodobne z 12. storočia a vzbudzuje podľa 

slov historika obrovské diskusie aj medzi odbornou verejnosťou. Kostolík a fara stoja na prírodnej pamiatke Farská skala, 

strmej skalnej stene z obdobia treťohôr. "Je to jedna z najstarších románskych stavieb, ktorá stojí na území Slovenska . 

Zaujímavosťou je pôvodný pôdorys kostola, ktorý mal tvar štvorlístka, čo je v našich zemepisných šírkach výnimočné," 

priblížil Števík. 

 

Dodal, že experti hľadajú analógie v byzantskej architektúre, respektíve na Apeninskom poloostrove na území dnešného 

Talianska. Súčasnú podobu kostol získal po ďalšej barokovej prestavbe dokončenej v roku 1755, keď rodina Mariássy 

dala postaviť rodinnú hrobku a súčasnú loď kostola. Kostol najsvätejšej trojice je jedinou centrálnou románskou sakrálnou 

stavbou na Spiši, v takto zachovanom stave dokonca v celej strednej Európe. 

 

Sans Souci 

 

Tretia historická pozoruhodnosť sa nachádza len na skok od Spišskej – na kopci zvanom Zámčisko. Sans Souci (v 

preklade bez starostí) bol letohrádok, aký na Spiši nemal obdobu. Ako nám priblížil historik, v druhej polovici 18. storočia 

ho dal postaviť gróf Štefan Csáky pre svoju manželku Júliu. Sans Souci bolo miesto oddychu, kde sa schádzala šľachta z 

Levoče aj Iglova. Pozoruhodnosťou je aj to, že spišskí páni boli fascinovaní antikou, preto celé sídlo tvorili aj nádherné 

záhrady, parky či sochy. 

 

"Súčasťou rozsiahleho areálu bola kaplnka, hostinec, veľké hľadisko, pustovňa či kúpele. Nachádzala sa tam aj knižnica 

s 5160 zväzkami kníh," vymenoval Števík s tým, že zaujímavosťou bolo, že tento priestor počas nedieľ sprístupnila 

šľachta aj chudobným. Gróf dal postavil tanečnú sálu, kde sa pravidelne konali aj dedinské zábavy. 

 

Podľa legendy však nákladný spôsob života priviedol rodinu k finančnému úpadku, čo malo za následok rodinnú krízu, 

Štefan Czáky preto dal v záchvate zúrivosti letohrad zapáliť a zbúrať. Zachovali sa len zrúcaniny kaplnky a obelisku. O 

obnovenie pamiatok a oživenie sídla tejto historicky známej rodiny sa snaží aj občianske združenie z Iľiašoviec, ktorému 

sa podarilo obnoviť tisícročnú kaplnku aj obelisk. 

 

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

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Študenti zo Spišskej to veru s prestieraním vedia: Na tie stoly sa nedá vynadívať! 

 [spisska.dnes24.sk; 06/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/studenti-zo-spisskej-to-veru-s-prestieranim-vedia-na-tie-stoly-sa-neda-vynadivat-267193 

 

 Veľká noc už klope na dvere a možno rozmýšľate ako prestrieť slávnostný stôl. Študenti Hotelovej akadémie v Spišskej 

pripravili niekoľko krásnych variácií. 

http://spisska.dnes24.sk/studenti-zo-spisskej-to-veru-s-prestieranim-vedia-na-tie-stoly-sa-neda-vynadivat-267193
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Veľká noc býva príležitosťou pre Hotelovú akadémiu v Spišskej Novej Vsi a jej študentov vyskúšať si a odprezentovať 

svoju zručnosti pri príprave veľkonočných stolov či rôznych pokrmov súvisiacich s týmito sviatkami. Výnimkou nebol ani 

tento rok a študenti predviedli svoje estetické cítenie a šikovnosť. 

 

Prečítajte si aj 

 

"Veľká noc patrí nielen k najväčším náboženským sviatkom, ale spája sa aj s príchodom prebúdzajúcej sa jari a dlho 

očakávaných slnečných lúčov. Preto k tomuto sviatku patria aj jarné ozdoby, svieže kvety, pestrofarebné vence a ďalšie 

zaujímavé dekorácie, ktoré naši žiaci pripravili možno aj ako inšpiráciu pre obyvateľov nášho mesta," povedala 

zástupkyňa riaditeľa Hotelovej akadémie Helena Dzurillová. 

 

Prečítajte si aj 

 

Zaujímalo nás však, či aj pri slávnostnom prestieraní sú tento rok nejaké módne trendy a čo by podľa nej nemalo chýbať 

na veľkonočnom stole. "Módne trendy sa menia každý rok, ale vždy sa spája tradícia s modernými prvkami. Tento rok 

vedú pastelové farby a živé kvety ako symbol jari," priblížila. Doplnila, že na veľkonočnom stole nesmie chýbať ani 

klasika, akou sú kraslice a ,samozrejme, tradičné veľkonočné jedlá ako domáca vianočka či šunka. 

 

Počas dňa tak študenti takmer všetkých ročníkov prezentovali svoje slávnostné prestreté stoly a vyskúšali si prípravu 

tradičných pokrmov, ale aj trendy gastro kúsky z klasických surovín, ktoré sa viažu k blížiacej sa Veľkej noci. 

 

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

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Premiér: Vláda má rozpracovaných sto nových investícií za 2,5 miliardy eur 

 [hlavnespravy.sk; 06/04/2017; TASR/HSP/Foto:TASR/Úrad vlády SR/Andrea Veselá ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/premier-vlada-ma-rozpracovanych-sto-novych-investicii-za-25-miliardy-eur/959344 

 

Bratislava 6. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/Úrad vlády SR/Andrea Veselá) 

 

Vláda má v súčasnosti podľa údajov ministerstva hospodárstva rozpracovaných približne 100 nových potenciálnych 

investícií, ktoré by mohli vytvoriť do 30.000 pracovných miest. Vyhlásil to dnes v Národnej rade (NR) SR v rámci 

pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok premiér Robert Fico (Smer-SD). 

 

Na snímke premiér Robert Fico 

 

http://www.hlavnespravy.sk/premier-vlada-ma-rozpracovanych-sto-novych-investicii-za-25-miliardy-eur/959344
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"Celkovo ide o investície v hodnote viac ako 2,5 miliardy eur," vyčíslil premiér. Spomenul napríklad potvrdenú investíciu 

spoločnosti Amazon do vybudovania centra strategických služieb v Seredi. "Jej spustenie bude verejne ohlásené 

začiatkom mája tohto roku," avizoval premiér. Investícia by mala podľa Fica vytvoriť v najbližšom čase viac ako 1000 

pracovných miest. 

 

Súčasne pripomenul nitriansky projekt Jaguaru Land Rover, ktorý nedávno získal aj ocenenie Svetovej asociácie agentúr 

na podporu investícií v Dubaji pre najlepší investičný projekt v regióne strednej a východnej Európy. "Tento závod priamo 

vytvorí takmer 3000 pracovných miest, avšak naviaže na seba ďalších 6000 v dodávateľskej sieti," dodal Fico. Veľmi 

intenzívne sa podľa jeho slov pracuje na komunikácii s novými dodávateľmi Jaguaru, ktorých investície sa dajú očakávať 

ešte v tomto roku. 

 

Premiéra však podľa vlastných slov veľmi teší pozorovateľný trend v investíciách na Slovensku, ktorým je zvyšovanie 

vnútornej kvality investícií. "Nebývalý rozmach súkromných investícií do technologických centier a centier strategických 

služieb je priamym predpokladom toho, aby sme raz a navždy prestali o Slovensku hovoriť ako o akejsi montážnej dielni," 

uviedol. Dôkazom toho sú podľa neho pripravované investície v Prešove, Žiari nad Hronom, Spišskej Novej Vsi či okolí 

Košíc. 

 

Slovensko si však podľa predsedu vlády musí tiež uvedomiť, že príchod nových investícií, ktoré sú diametrálne odlišné 

oproti bežným montážnym činnostiam, ako boli známe v predchádzajúcom desaťročí, stavia krajinu pred neľahkú úlohu 

účinnej a dynamickej transformácie vzdelávacieho systému smerom k vyššiemu počtu a kvalite absolventov s technickým 

vzdelaním. 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Vláda má podľa Fica rozpracovaných sto nových investícií 

 [ekonomika.sme.sk; 06/04/2017; TASR ; Zaradenie: Ekonomika / Slovensko] 

https://ekonomika.sme.sk/c/20502639/vlada-ma-podla-fica-rozpracovanych-sto-novych-investicii.html 

 

Vytvoriť by mali do 30-tisíc pracovných miest. 

 

BRATISLAVA. Vláda má v súčasnosti podľa údajov ministerstva hospodárstva rozpracovaných približne 100 nových 

potenciálnych investícií, ktoré by mohli vytvoriť do 30-tisíc pracovných miest. 

 

Vyhlásil to v parlamente v rámci pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok premiér Robert Fico (Smer). 

 

"Celkovo ide o investície v hodnote viac ako 2,5 miliardy eur," vyčíslil premiér. Spomenul napríklad potvrdenú investíciu 

spoločnosti Amazon do vybudovania centra strategických služieb v Seredi. 

 

https://ekonomika.sme.sk/c/20502639/vlada-ma-podla-fica-rozpracovanych-sto-novych-investicii.html
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"Jej spustenie bude verejne ohlásené začiatkom mája tohto roku," avizoval premiér. Investícia by mala podľa Fica vytvoriť 

v najbližšom čase viac ako 1000 pracovných miest. 

 

Súčasne pripomenul nitriansky projekt Jaguaru Land Rover, ktorý nedávno získal aj ocenenie Svetovej asociácie agentúr 

na podporu investícií v Dubaji pre najlepší investičný projekt v regióne strednej a východnej Európy. 

 

"Tento závod priamo vytvorí takmer 3000 pracovných miest, avšak naviaže na seba ďalších 6000 v dodávateľskej sieti," 

dodal Fico. Veľmi intenzívne sa podľa jeho slov pracuje na komunikácii s novými dodávateľmi Jaguaru, ktorých investície 

sa dajú očakávať ešte v tomto roku. 

 

Premiéra však podľa vlastných slov veľmi teší pozorovateľný trend v investíciách na Slovensku, ktorým je zvyšovanie 

vnútornej kvality investícií. "Nebývalý rozmach súkromných investícií do technologických centier a centier strategických 

služieb je priamym predpokladom toho, aby sme raz a navždy prestali o Slovensku hovoriť ako o akejsi montážnej dielni," 

uviedol. 

 

Dôkazom toho sú podľa neho pripravované investície v Prešove, Žiari nad Hronom, Spišskej Novej Vsi či okolí Košíc. 

 

Slovensko si však podľa predsedu vlády musí tiež uvedomiť, že príchod nových investícií, ktoré sú diametrálne odlišné 

oproti bežným montážnym činnostiam, ako boli známe v predchádzajúcom desaťročí, stavia krajinu pred neľahkú úlohu 

účinnej a dynamickej transformácie vzdelávacieho systému smerom k vyššiemu počtu a kvalite absolventov s technickým 

vzdelaním. 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  PREMIÉR: Vláda má rozpracovaných sto investícií za 2,5 miliardy eur 

 [24hod.sk; 06/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Ekonomika] 

http://www.24hod.sk/premier-vlada-ma-rozpracovanych-sto-investicii-za-2-5-miliardy-eur-cl504805.html 

 

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. 

 

Bratislava 6. apríla (TASR) – Vláda má v súčasnosti podľa údajov ministerstva hospodárstva rozpracovaných približne 

100 nových potenciálnych investícií, ktoré by mohli vytvoriť do 30.000 pracovných miest. Vyhlásil to dnes v Národnej rade 

(NR) SR v rámci pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok premiér Robert Fico (Smer-SD). 

 

"Celkovo ide o investície v hodnote viac ako 2,5 miliardy eur," vyčíslil premiér. Spomenul napríklad potvrdenú investíciu 

spoločnosti Amazon do vybudovania centra strategických služieb v Seredi. "Jej spustenie bude verejne ohlásené 

začiatkom mája tohto roku," avizoval premiér. Investícia by mala podľa Fica vytvoriť v najbližšom čase viac ako 1000 

pracovných miest. 

 

http://www.24hod.sk/premier-vlada-ma-rozpracovanych-sto-investicii-za-2-5-miliardy-eur-cl504805.html
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Súčasne pripomenul nitriansky projekt Jaguaru Land Rover, ktorý nedávno získal aj ocenenie Svetovej asociácie agentúr 

na podporu investícií v Dubaji pre najlepší investičný projekt v regióne strednej a východnej Európy. "Tento závod priamo 

vytvorí takmer 3000 pracovných miest, avšak naviaže na seba ďalších 6000 v dodávateľskej sieti," dodal Fico. Veľmi 

intenzívne sa podľa jeho slov pracuje na komunikácii s novými dodávateľmi Jaguaru, ktorých investície sa dajú očakávať 

ešte v tomto roku. 

 

Premiéra však podľa vlastných slov veľmi teší pozorovateľný trend v investíciách na Slovensku, ktorým je zvyšovanie 

vnútornej kvality investícií. "Nebývalý rozmach súkromných investícií do technologických centier a centier strategických 

služieb je priamym predpokladom toho, aby sme raz a navždy prestali o Slovensku hovoriť ako o akejsi montážnej dielni," 

uviedol. Dôkazom toho sú podľa neho pripravované investície v Prešove, Žiari nad Hronom, Spišskej Novej Vsi či okolí 

Košíc. 

 

Slovensko si však podľa predsedu vlády musí tiež uvedomiť, že príchod nových investícií, ktoré sú diametrálne odlišné 

oproti bežným montážnym činnostiam, ako boli známe v predchádzajúcom desaťročí, stavia krajinu pred neľahkú úlohu 

účinnej a dynamickej transformácie vzdelávacieho systému smerom k vyššiemu počtu a kvalite absolventov s technickým 

vzdelaním. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  2,5 miliardy a 30-tisíc pracovných miest. Vláda má rozpracovaných sto potenciálnych 

investícií, tvrdí Fico 

 [finweb.hnonline.sk; 06/04/2017; TASR ; Zaradenie: Finweb] 

http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/940389-2-5-miliardy-a-30-tisic-pracovnych-miest-vlada-ma-rozpracovanych-sto-potencialnych-

investicii-tvrdi-fico 

 

Premiéra však podľa vlastných slov veľmi teší pozorovateľný trend v investíciách na Slovensku, ktorým je zvyšovanie 

vnútornej kvality investícií. 

 

 Vláda má v súčasnosti podľa údajov ministerstva hospodárstva rozpracovaných približne 100 nových potenciálnych 

investícií, ktoré by mohli vytvoriť do 30 000 pracovných miest. Vyhlásil to dnes v Národnej rade (NR) SR v rámci 

pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok premiér Robert Fico (Smer-SD). 

 

"Celkovo ide o investície v hodnote viac ako 2,5 miliardy eur," vyčíslil premiér. Spomenul napríklad potvrdenú investíciu 

spoločnosti Amazon do vybudovania centra strategických služieb v Seredi. "Jej spustenie bude verejne ohlásené 

začiatkom mája tohto roku," avizoval premiér. Investícia by mala podľa Fica vytvoriť v najbližšom čase viac ako 1000 

pracovných miest. 

http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/940389-2-5-miliardy-a-30-tisic-pracovnych-miest-vlada-ma-rozpracovanych-sto-potencialnych-investicii-tvrdi-fico
http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/940389-2-5-miliardy-a-30-tisic-pracovnych-miest-vlada-ma-rozpracovanych-sto-potencialnych-investicii-tvrdi-fico
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Súčasne pripomenul nitriansky projekt Jaguaru Land Rover, ktorý nedávno získal aj ocenenie Svetovej asociácie agentúr 

na podporu investícií v Dubaji pre najlepší investičný projekt v regióne strednej a východnej Európy. "Tento závod priamo 

vytvorí takmer 3000 pracovných miest, avšak naviaže na seba ďalších 6000 v dodávateľskej sieti," dodal Fico. Veľmi 

intenzívne sa podľa jeho slov pracuje na komunikácii s novými dodávateľmi Jaguaru, ktorých investície sa dajú očakávať 

ešte v tomto roku. 

 

Premiéra však podľa vlastných slov veľmi teší pozorovateľný trend v investíciách na Slovensku, ktorým je zvyšovanie 

vnútornej kvality investícií. "Nebývalý rozmach súkromných investícií do technologických centier a centier strategických 

služieb je priamym predpokladom toho, aby sme raz a navždy prestali o Slovensku hovoriť ako o akejsi montážnej dielni," 

uviedol. Dôkazom toho sú podľa neho pripravované investície v Prešove, Žiari nad Hronom, Spišskej Novej Vsi či okolí 

Košíc. 

 

Slovensko si však podľa predsedu vlády musí tiež uvedomiť, že príchod nových investícií, ktoré sú diametrálne odlišné 

oproti bežným montážnym činnostiam, ako boli známe v predchádzajúcom desaťročí, stavia krajinu pred neľahkú úlohu 

účinnej a dynamickej transformácie vzdelávacieho systému smerom k vyššiemu počtu a kvalite absolventov s technickým 

vzdelaním. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  PREMIÉR: Vláda má rozpracovaných sto investícií za 2,5 miliardy eur 

 [teraz.sk; 06/04/2017; TASR ; Zaradenie: Ekonomika] 

http://www.teraz.sk/ekonomika/premier-vlada-investicie/253228-clanok.html 

 

Vyhlásil to dnes v Národnej rade SR v rámci pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok premiér Robert Fico (Smer-SD). 

 

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Jakub Kotian 

 

Bratislava 6. apríla (TASR) – Vláda má v súčasnosti podľa údajov ministerstva hospodárstva rozpracovaných približne 

100 nových potenciálnych investícií, ktoré by mohli vytvoriť do 30.000 pracovných miest. Vyhlásil to dnes v Národnej rade 

(NR) SR v rámci pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok premiér Robert Fico (Smer-SD). 

 

"Celkovo ide o investície v hodnote viac ako 2,5 miliardy eur," vyčíslil premiér. Spomenul napríklad potvrdenú investíciu 

spoločnosti Amazon do vybudovania centra strategických služieb v Seredi. "Jej spustenie bude verejne ohlásené 

začiatkom mája tohto roku," avizoval premiér. Investícia by mala podľa Fica vytvoriť v najbližšom čase viac ako 1000 

pracovných miest. 

 

Súčasne pripomenul nitriansky projekt Jaguaru Land Rover, ktorý nedávno získal aj ocenenie Svetovej asociácie agentúr 

na podporu investícií v Dubaji pre najlepší investičný projekt v regióne strednej a východnej Európy. "Tento závod priamo 

http://www.teraz.sk/ekonomika/premier-vlada-investicie/253228-clanok.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

7. 4. 2017 

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

vytvorí takmer 3000 pracovných miest, avšak naviaže na seba ďalších 6000 v dodávateľskej sieti," dodal Fico. Veľmi 

intenzívne sa podľa jeho slov pracuje na komunikácii s novými dodávateľmi Jaguaru, ktorých investície sa dajú očakávať 

ešte v tomto roku. 

 

Premiéra však podľa vlastných slov veľmi teší pozorovateľný trend v investíciách na Slovensku, ktorým je zvyšovanie 

vnútornej kvality investícií. "Nebývalý rozmach súkromných investícií do technologických centier a centier strategických 

služieb je priamym predpokladom toho, aby sme raz a navždy prestali o Slovensku hovoriť ako o akejsi montážnej dielni," 

uviedol. Dôkazom toho sú podľa neho pripravované investície v Prešove, Žiari nad Hronom, Spišskej Novej Vsi či okolí 

Košíc. 

 

Slovensko si však podľa predsedu vlády musí tiež uvedomiť, že príchod nových investícií, ktoré sú diametrálne odlišné 

oproti bežným montážnym činnostiam, ako boli známe v predchádzajúcom desaťročí, stavia krajinu pred neľahkú úlohu 

účinnej a dynamickej transformácie vzdelávacieho systému smerom k vyššiemu počtu a kvalite absolventov s technickým 

vzdelaním. 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  PREMIÉR: Vláda má rozpracovaných sto investícií za 2,5 miliardy eur 

 [dobrenoviny.sk; 06/04/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/97581/premier-vlada-ma-rozpracovanych-sto-investicii-za-2-5-miliardy-eur 

 

Vyhlásil to dnes v Národnej rade SR v rámci pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok premiér Robert Fico (Smer-SD). 

 

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. — Foto: TASR - Jakub Kotian 

 

Bratislava 6. apríla (TASR) – Vláda má v súčasnosti podľa údajov ministerstva hospodárstva rozpracovaných približne 

100 nových potenciálnych investícií, ktoré by mohli vytvoriť do 30.000 pracovných miest. Vyhlásil to dnes v Národnej rade 

(NR) SR v rámci pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok premiér Robert Fico (Smer-SD). 

 

"Celkovo ide o investície v hodnote viac ako 2,5 miliardy eur," vyčíslil premiér. Spomenul napríklad potvrdenú investíciu 

spoločnosti Amazon do vybudovania centra strategických služieb v Seredi. "Jej spustenie bude verejne ohlásené 

začiatkom mája tohto roku," avizoval premiér. Investícia by mala podľa Fica vytvoriť v najbližšom čase viac ako 1000 

pracovných miest. 

 

Súčasne pripomenul nitriansky projekt Jaguaru Land Rover, ktorý nedávno získal aj ocenenie Svetovej asociácie agentúr 

na podporu investícií v Dubaji pre najlepší investičný projekt v regióne strednej a východnej Európy. "Tento závod priamo 

vytvorí takmer 3000 pracovných miest, avšak naviaže na seba ďalších 6000 v dodávateľskej sieti," dodal Fico. Veľmi 

intenzívne sa podľa jeho slov pracuje na komunikácii s novými dodávateľmi Jaguaru, ktorých investície sa dajú očakávať 

ešte v tomto roku. 

http://www.dobrenoviny.sk/c/97581/premier-vlada-ma-rozpracovanych-sto-investicii-za-2-5-miliardy-eur


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

7. 4. 2017 

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

 

Premiéra však podľa vlastných slov veľmi teší pozorovateľný trend v investíciách na Slovensku, ktorým je zvyšovanie 

vnútornej kvality investícií. "Nebývalý rozmach súkromných investícií do technologických centier a centier strategických 

služieb je priamym predpokladom toho, aby sme raz a navždy prestali o Slovensku hovoriť ako o akejsi montážnej die lni," 

uviedol. Dôkazom toho sú podľa neho pripravované investície v Prešove, Žiari nad Hronom, Spišskej Novej Vsi či okolí 

Košíc. 

 

Slovensko si však podľa predsedu vlády musí tiež uvedomiť, že príchod nových investícií, ktoré sú diametrálne odlišné 

oproti bežným montážnym činnostiam, ako boli známe v predchádzajúcom desaťročí, stavia krajinu pred neľahkú úlohu 

účinnej a dynamickej transformácie vzdelávacieho systému smerom k vyššiemu počtu a kvalite absolventov s technickým 

vzdelaním. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  O film Ja, Olga Hepnarová a diskusiu je veľký záujem 

 [teraz.sk; 06/04/2017; TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

http://www.teraz.sk/kultura/tyzden-slovenskeho-filmu-o-titul-ja/253247-clanok.html 

 

Pre veľký záujem o film a následnú diskusiu odporúčajú organizátori rezervovať si lístky na film čo najskôr na webstránke 

Kina Lumiére. 

 

Ilustračná snímka. Foto: PAFF 

 

Bratislava 6. apríla (TASR) - Týždeň slovenského filmu bude v Bratislave až do nedele (9. 4.) premietať domáce a 

koprodukčné snímky s copyrightom minulého roka. Víkend bude v programe prehliadky patriť najvýraznejším favoritom 

národných filmových cien Slnko v sieti, ktoré odovzdajú v piatok (7. 4.), a viaceré z ocenených filmov si diváci budú môcť 

pozrieť počas víkendových dní v Kine Lumiére. Chýbať medzi nimi nebudú hrané snímky Učiteľka, Masaryk či Červený 

kapitán, ale ani nominované dokumentárne filmy 5 October či Para nad riekou. 

 

Divácky atraktívne podujatia ponúka i sprievodný program. Patrí medzi ne aj diskusia k filmu Ja, Olga Hepnarová s 

názvom Psychopat v každom z nás. Uskutoční sa v nedeľu 9. apríla po projekcii so začiatkom o 18.00 h. Pre veľký 

záujem o film a následnú diskusiu odporúčajú organizátori rezervovať si lístky na film čo najskôr na webstránke Kina 

Lumiére: "Diskusia sa začne bezprostredne po premietaní a môže sa stať, že nezostanú žiadne voľné miesta pre ďalších 

záujemcov." 

 

http://www.teraz.sk/kultura/tyzden-slovenskeho-filmu-o-titul-ja/253247-clanok.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

7. 4. 2017 

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

Film Ja, Olga Hepnarová je venovaný skutočnej tragédii, počas ktorej v roku 1973 prišlo v Prahe o život osem osôb. 

Mladá žena vtedy na električkovej zastávke narazila nákladným autom do skupiny náhodných postávajúcich. Film  zbiera 

ocenenia doma i na svetových festivaloch a je nominovaný tiež na päť filmových cien Slnko v sieti. 

 

Po premietaní snímky bude psychológ a súdny znalec Anton Heretik spolu so psychoterapeutkou Andreou Heretikovou 

Marsalovou pátrať po príčinách Olginho správania. "A vysvetlia aj to, prečo je v názve diskusie nepresný výraz a prečo je 

presnejšie hovoriť, že sa v každom z nás skrýva agresor," avizujú organizátori Týždňa slovenského filmu. 

 

Prehliadka odštartovala v pondelok (3. 4.) slávnostnou predpremiérou drámy Špina, celovečerným hraným debutom 

režisérky Terezy Nvotovej. Na otváracom ceremoniáli tiež odovzdali Cenu Petra Mihálika za celoživotný prínos v oblasti 

slovenskej filmovej vedy. Laureátom ocenenia, pomenovanom po významnom filmovom teoretikovi, sa stal hudobný 

skladateľ, hudobný a filmový teoretik, ale aj filmár a pedagóg Juraj Lexmann. 

 

Podujatie organizuje Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), spoluorganizátormi sú Slovenský filmový ústav 

(SFÚ) a RTVS. Koná sa pod záštitou ministra kultúry SR. Ozveny tretieho ročníka Týždňa slovenského filmu sa budú 

konať v priebehu apríla a mája v Banskej Bystrici, Kežmarku, Košiciach, Martine, Nitre, Partizánskom, Spišskej Novej 

Vsi, Trnave a Žiline. 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  O film Ja, Olga Hepnarová a diskusiu je veľký záujem 

 [dobrenoviny.sk; 06/04/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/97599/o-film-ja-olga-hepnarova-a-diskusiu-je-velky-zaujem 

 

Pre veľký záujem o film a následnú diskusiu odporúčajú organizátori rezervovať si lístky na film čo najskôr na webstránke 

Kina Lumiére. 

 

Ilustračná snímka. — Foto: PAFF 

 

Bratislava 6. apríla (TASR) - Týždeň slovenského filmu bude v Bratislave až do nedele (9. 4.) premietať domáce a 

koprodukčné snímky s copyrightom minulého roka. Víkend bude v programe prehliadky patriť najvýraznejším favoritom 

národných filmových cien Slnko v sieti, ktoré odovzdajú v piatok (7. 4.), a viaceré z ocenených filmov si diváci budú môcť 

pozrieť počas víkendových dní v Kine Lumiére. Chýbať medzi nimi nebudú hrané snímky Učiteľka, Masaryk či Červený 

kapitán, ale ani nominované dokumentárne filmy 5 October či Para nad riekou. 

 

Divácky atraktívne podujatia ponúka i sprievodný program. Patrí medzi ne aj diskusia k filmu Ja, Olga Hepnarová s 

názvom Psychopat v každom z nás. Uskutoční sa v nedeľu 9. apríla po projekcii so začiatkom o 18.00 h. Pre veľký 

záujem o film a následnú diskusiu odporúčajú organizátori rezervovať si lístky na film čo najskôr na webstránke Kina 

http://www.dobrenoviny.sk/c/97599/o-film-ja-olga-hepnarova-a-diskusiu-je-velky-zaujem
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Lumiére: "Diskusia sa začne bezprostredne po premietaní a môže sa stať, že nezostanú žiadne voľné miesta pre ďalších 

záujemcov." 

 

Film Ja, Olga Hepnarová je venovaný skutočnej tragédii, počas ktorej v roku 1973 prišlo v Prahe o život osem osôb. 

Mladá žena vtedy na električkovej zastávke narazila nákladným autom do skupiny náhodných postávajúcich. Film zbiera 

ocenenia doma i na svetových festivaloch a je nominovaný tiež na päť filmových cien Slnko v sieti. 

 

Po premietaní snímky bude psychológ a súdny znalec Anton Heretik spolu so psychoterapeutkou Andreou Heretikovou 

Marsalovou pátrať po príčinách Olginho správania. "A vysvetlia aj to, prečo je v názve diskusie nepresný výraz a prečo je 

presnejšie hovoriť, že sa v každom z nás skrýva agresor," avizujú organizátori Týždňa slovenského filmu. 

 

Prehliadka odštartovala v pondelok (3. 4.) slávnostnou predpremiérou drámy Špina, celovečerným hraným debutom 

režisérky Terezy Nvotovej. Na otváracom ceremoniáli tiež odovzdali Cenu Petra Mihálika za celoživotný prínos v oblasti 

slovenskej filmovej vedy. Laureátom ocenenia, pomenovanom po významnom filmovom teoretikovi, sa stal hudobný 

skladateľ, hudobný a filmový teoretik, ale aj filmár a pedagóg Juraj Lexmann. 

 

Podujatie organizuje Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), spoluorganizátormi sú Slovenský filmový ústav 

(SFÚ) a RTVS. Koná sa pod záštitou ministra kultúry SR. Ozveny tretieho ročníka Týždňa slovenského filmu sa budú 

konať v priebehu apríla a mája v Banskej Bystrici, Kežmarku, Košiciach, Martine, Nitre, Partizánskom, Spišskej Novej 

Vsi, Trnave a Žiline. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  O film Ja, Olga Hepnarová a diskusiu je veľký záujem 

 [24hod.sk; 06/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

http://www.24hod.sk/o-film-ja-olga-hepnarova-a-diskusiu-je-velky-zaujem-cl504826.html 

 

Ilustračná snímka. 

 

Bratislava 6. apríla (TASR) - Týždeň slovenského filmu bude v Bratislave až do nedele (9. 4.) premietať domáce a 

koprodukčné snímky s copyrightom minulého roka. Víkend bude v programe prehliadky patriť najvýraznejším favoritom 

národných filmových cien Slnko v sieti, ktoré odovzdajú v piatok (7. 4.), a viaceré z ocenených filmov si diváci budú môcť 

pozrieť počas víkendových dní v Kine Lumiére. Chýbať medzi nimi nebudú hrané snímky Učiteľka, Masaryk či Červený 

kapitán, ale ani nominované dokumentárne filmy 5 October či Para nad riekou. 

 

Divácky atraktívne podujatia ponúka i sprievodný program. Patrí medzi ne aj diskusia k filmu Ja, Olga Hepnarová s 

názvom Psychopat v každom z nás. Uskutoční sa v nedeľu 9. apríla po projekcii so začiatkom o 18.00 h. Pre veľký 

http://www.24hod.sk/o-film-ja-olga-hepnarova-a-diskusiu-je-velky-zaujem-cl504826.html
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záujem o film a následnú diskusiu odporúčajú organizátori rezervovať si lístky na film čo najskôr na webstránke Kina 

Lumiére: "Diskusia sa začne bezprostredne po premietaní a môže sa stať, že nezostanú žiadne voľné miesta pre ďalších 

záujemcov." 

 

Film Ja, Olga Hepnarová je venovaný skutočnej tragédii, počas ktorej v roku 1973 prišlo v Prahe o život osem osôb. 

Mladá žena vtedy na električkovej zastávke narazila nákladným autom do skupiny náhodných postávajúcich. Film zbiera 

ocenenia doma i na svetových festivaloch a je nominovaný tiež na päť filmových cien Slnko v sieti. 

 

Po premietaní snímky bude psychológ a súdny znalec Anton Heretik spolu so psychoterapeutkou Andreou Heretikovou 

Marsalovou pátrať po príčinách Olginho správania. "A vysvetlia aj to, prečo je v názve diskusie nepresný výraz a prečo je 

presnejšie hovoriť, že sa v každom z nás skrýva agresor," avizujú organizátori Týždňa slovenského filmu. 

 

Prehliadka odštartovala v pondelok (3. 4.) slávnostnou predpremiérou drámy Špina, celovečerným hraným debutom 

režisérky Terezy Nvotovej. Na otváracom ceremoniáli tiež odovzdali Cenu Petra Mihálika za celoživotný prínos v oblasti 

slovenskej filmovej vedy. Laureátom ocenenia, pomenovanom po významnom filmovom teoretikovi, sa stal hudobný 

skladateľ, hudobný a filmový teoretik, ale aj filmár a pedagóg Juraj Lexmann. 

 

Podujatie organizuje Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), spoluorganizátormi sú Slovenský filmový ústav 

(SFÚ) a RTVS. Koná sa pod záštitou ministra kultúry SR. Ozveny tretieho ročníka Týždňa slovenského filmu sa budú 

konať v priebehu apríla a mája v Banskej Bystrici, Kežmarku, Košiciach, Martine, Nitre, Partizánskom, Spišskej Novej 

Vsi, Trnave a Žiline. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Nový rebríček kvality nemocníc na Slovensku: Ako dopadla tá vaša a ktorej sa radšej 

vyhnúť oblúkom? 

 [pluska.sk; 06/04/2017; fd ; Zaradenie: Rady a tipy] 

http://www.pluska.sk/rady-tipy/to-najlepsie-co-zdravotnictve-mame-podrobny-rebricek-top-nemocnic-slovensku.html 

 

Najvyššia spokojnosť je s prístupom lekárov a sestričiek. Najhoršie sú tzv. hotelové služby, ktoré v nemocniaciach 

pacienti dostanú. Aj tieto výsledky prinieslo veľké hodnotenie nemocníc, v ktorom vyjadrilo názor vyše 7 000 pacientov. 

 

Najhoršou medzi veľkými nemocnicami je Detská fakultná nemocnica s poliklinikou na bratislavských Kramároch. 

 

Autor - Michal Smrčok 

 

http://www.pluska.sk/rady-tipy/to-najlepsie-co-zdravotnictve-mame-podrobny-rebricek-top-nemocnic-slovensku.html
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Pacienti hodnotili nemocnice ako v škole, známkami od 1 do 5. Všetky nemocnice dosiahli priemernú známku 1,64, čo je 

v porovnaní s minulým rokom (1,66) mierne zlepšenie. Pacientom nedávali dotazníky hneď po odchode z nemocnice, ale 

asi mesiac po opustení zdravotníckeho zariadenia, aby mali čas svoju skúsenosť objektívnejšie zhodnotiť. 

 

Nedajte sa obabrať! Priniesol vám čašník nakazené mäso? Takto to odhalíte! 

 

"Kvalitu ubytovania, prístup personálu a stav po prepustení vie dobre posúdiť každý pacient. Teší nás, že celková 

známka je opäť o niečo lepšia. Svedčí to o snahe nemocníc zlepšovať všetky svoje úlohy popri prioritnej úlohe – 

zvyšovaní kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti," povedal Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne 

Dôvera, ktorá prieskum medzi pacientmi realizovala. 

 

Najlepšou fakultnou nemocnicou za minulý rok sa stala Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica. Na 

druhom mieste skončila Detská fakultná nemocnica Košice a prvú trojku uzatvára Ústredná vojenská nemocnica SNP 

Ružomberok.  

 

Minister Drucker EXKLUZÍVNE: Pohotovosti nezrušíme, u lekára sa platiť nebude! 

 

Naopak, najhoršími boli Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Fakultná nemocnica Trnava a Univerzitná 

nemocnica Bratislava. 

 

Fakultné nemocnice   

 1. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica   

 2. Detská fakultná nemocnica Košice   

 3. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica   

 4. Univerzitná nemocnica Martin   

 5. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina   

 6. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica   

 7. Fakultná nemocnica Trenčín   

 8. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice   

 9. Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov   

 10. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky   

 11. Fakultná nemocnica Nitra   

 12. Univerzitná nemocnica Bratislava   

 13. Fakultná nemocnica Trnava   

 

 14. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 
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V kategórii všeobecných nemocníc pacienti ohodnotili najlepšie Nemocnicu Košice-Šaca a.s. 1. súkromnú nemocnicu, 

Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku a Nemocnicu svätého Michala. Najhoršie hodnotené v tejto kategórii boli 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca a Všeobecná nemocnica v 

Žiari nad Hronom. 

 

Lekári vás prednostne nezoberú ani za peniaze: Tvrdá reakcia odborníka na Druckerovu spiatočku s poplatkami! 

 

Všeobecné nemocnice   

 1. Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica   

 2. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.   

 3. Nemocnica svätého Michala, a. s.   

 4. Nemocnica Krompachy spol. s r. o.   

 5. Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n. o.   

 6. Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.   

 7. Nemocnica Poprad a. s.   

 8. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach   

 9. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s.   

 10. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n. o.   

 11. Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš   

 12. Nemocnica na okraji mesta, n.o.   

 13. Ľubovnianska nemocnica, n. o.   

 14. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.   

 15. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.   

 16. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L.N. Jégeho Dolný Kubín   

 17. Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s. r. o.   

 18. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec   

 19. Nemocnica Zvolen a. s.   

 20. Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.   

 21. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená   

 22. Vranovská nemocnica, a. s.   

 23. Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s.   

 24. Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.   

 25. Nemocnica Snina, s. r. o.   

 26. SVET ZDRAVIA NEMOCNICA TOPOĽČANY, A.S.   

 27. Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.   

 28. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystica   

 29. Nemocnica s poliklinikou Myjava   
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 30. Nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.   

 31. Nemocnica Alexandra Wintera, n.o.   

 32. Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n. o.   

 33. Nemocničná a. s. Malacky   

 34. Nemocničná a. s. Malacky   

 35. Nemocnice s poliklinikami n.o. - Levice   

 36. SVET ZDRAVIA, A.S. - RIMAVSKÁ SOBOTA   

 37. Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.   

 38. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.   

 39. Nemocnica s poliklinikou Sv.Lukáša Galanta, a.s.   

 40. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca   

 41. Hospitale, s.r.o. - Šahy   

 42. ŽIAR NAD HRONOM A BANSKÁ ŠTIAVNICA   

 43. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca   

 

 44. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Veľký Krtíš 

 

Medzi špecializovanými bodovali Národný endokrinologický a diabetologický ústav, NÚSCH – Detské kardiocentrum a 

Onkologický ústav sv. Alžbety. Najhoršiu známku v tejto kategórii dostali Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya 

Kremnica, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Psychiatrická nemocnica Hronovce. 

 

VEĽKÉ hodnotenie nemocníc: Pacienti povedali, ktorá je najlepšia a kde sa radšej nedajte liečiť! 

 

Špecializované nemocnice   

 1. Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.   

 2. NÚSCH a. s. - Detské kardiocentrum   

 3. Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o.   

 4. Kardiocentrum Nitra, s. r. o.   

 5. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.   

 6. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.   

 7. Národný onkologický ústav Bratislava   

 8. Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. - Predná Hora   

 9. Národné rehabilitačné centrum Kováčová   

 10. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy   

 11. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.   

 12. Východoslovenský onkologický ústav, a. s.   

 13. Národný ústav reumatických chorôb   
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 14. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie   

 15. Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.   

 16. Psychiatrická nemocnica Hronovce   

 17. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela   

 

 18. Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica 

 

Celkovo platí, že najlepšie nemocnice sú podľa poistencov Dôvery v Prešovskom a Žilinskom kraji, najhoršie v 

Nitrianskom a Trnavskom kraji. 

 

VEĽKÉ HODNOTENIE nemocníc na Slovensku: Ktorá je najlepšia a má najnižšiu úmrtnosť pacientov? 

 

Viac užitočných informácií na Pluska.sk: 

 

Minimálna mzda na Slovensku stúpne až na 870 eur. Nie je to žart! 

 

Kedy pôjdete do dôchodku? Takto to jednoducho zistíte 

 

Slováci dostanú západniarske platy. Zmena zákona, z ktorej vám padne sánka 

 

POTVRDENÉ: Obchody na Slovensku zatvoria na celé dva týždne. A to nie je všetko! 

 

Nový rebríček kvality nemocníc na Slovensku: Ako dopadla tá vaša a ktorej sa radšej vyhnúť oblúkom? 

 

Prečítajte si aj: 

 

TVRDÝ KROK po prevalení škandálu so zhnitým brazílskym mäsom: Pykať budú možno aj nevinní! 

 

Toto je už priveľa! Nakazenú brazílsku hydinu u nás predával čierny sklad mäsa! 

 

Z uvarenej ryže sa môžete otráviť. Množia sa na nej choroboplodné baktérie! 

 

Kontroly brazílskeho mäsa priniesli prvé výsledky: Takýto hnus sme jedli! 

 

Prehovorili mäsiari: Ktorú šunku by nikdy nedali do úst? 

 

Autor - fd 
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Späť na obsah 

 

1.25.  Takto učí dobrý učiteľ 

 [dennikn.sk; 06/04/2017; Juraj Koník ; Zaradenie: Slovensko] 

https://dennikn.sk/723939/takto-uci-dobry-ucitel/?ref=rss 

 

Stiahnite si Magazín N Klamstvá a konšpirácie aj s príručkou pre stredné školy 

 

Revolúcia v učení je už aj v našich školách. Teach for Slovakia posiela mladých po vysokej škole za deťmi, ktoré 

potrebujú pomoc. Chodia aj tam, kam učitelia doteraz nechodili, k nim domov. 

 

Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Tri – dva – jedna. Všetky oči na mňa. 

 

Všetci v triede naozaj na chvíľu stíchnu. No neskôr cez deň niekoľkokrát vypukne huriavk, neovládateľná zmes 

vyrušovania, posmeškov, pohŕdania, rytmického búchania do stola. 

 

Čo všetko dokáže zmeniť jeden učiteľ? Vytiahne odpísané deti do normálneho života? A za akú cenu? Telesného 

kolapsu a duševného vyhorenia? 

 

Stojí pred nimi s dlhými vlasmi zopnutými v cope, s dlhou bradou, v úzkych obtiahnutých nohaviciach a tričku s nápisom 

"Taká bola doba". Na ruke má viac ako desať náramkov z letných festivalov a celkovo vyzerá tak, ako dlho spáva. Iba pár 

hodín denne. Podstatné je, že robí s deťmi nepredstaviteľné veci. Ostatní učitelia zatiaľ rozmýšľajú, čo si o tom majú 

myslieť. 

 

Teach for Slovakia je západný koncept, v ktorom šikovní absolventi univerzít idú na dva roky učiť do komplikovaných 

škôl. Každý rok sa tak rozrastá komunita ľudí, ktorí priamo v školách spoznajú problémy školstva. Po dvoch rokoch v 

teréne môžu z rôznych pozícií v celej krajine tieto problémy odstraňovať. 

 

Štát sa otvoril – umožňuje mladému človeku bez pedagogického vzdelania (hoci s intenzívnym kurzom) učiť na základnej 

škole a platí mu normálny plat. Pustí ho medzi učiteľov, ktorí túto prácu robia roky a nemajú tak úplne dôvod dôverovať 

mladému človeku, že vie, čo robí. 

 

Keď sa vydáte na východ Slovenska, kde už tretí rok takto na školách učia, nájdete aj takých, čo o tomto koncepte 

pochybujú. Sledovali sme učiteľa Teach for Slovakia pri práci. 

 

https://dennikn.sk/723939/takto-uci-dobry-ucitel/?ref=rss
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Ten bradatý nevyspatý učiteľ je Juraj Čokyna, bývalý redaktor Denníka N. Tie deti pochádzajú z osád, ale aj z bežnej 

strednej triedy a pred jeho príchodom veľká časť z nich ani len nedokončila základnú školu. To sa výrazne nezmení ani 

po tom, ako v tejto škole strávi dva roky. Zmena potrvá dlho, ale treba už začať. 

 

Video: Takto učí deti z osady učiteľ z Teach for Slovakia 

 

autorka: Martina Koník 

 

Sú miesta, kde prepadne každý tretí prvák 

 

Sme v prevažne rómskej škole, ale pozor, toto nie je iba o Rómoch a osadách. Naše školstvo potrebuje zmenu takmer 

všade, po celej krajine. Slovenské školstvo zaostáva v matematike aj v čítaní, deti nerozumejú svetu prírodných vied. 

Ukazujú to všetky testy, ktoré nás porovnávajú s vyspelým svetom. 

 

Jasne to hovorí pár čísel o päťkároch, ktorí prepadávajú. V školskom roku 2015/16 prepadlo na základných školách vyše 

11-tisíc detí, to sú takmer tri percentá žiakov. Najčastejšie sa to stáva v Košickom kraji, kde na prvom stupni opakoval 

ročník každý desiaty žiak. 

 

Táto časť štatistiky bude najdesivejšia: najviac prepadávajú prváci. V okolí Bystrice, Nitry, Prešova aj Košíc vo veľkom. A 

opäť najviac v Košickom kraji, v roku 2015/16 tam z tisícky prvákov prvým ročníkom neprešlo 175. 

 

A ešte viac do detailov: v okrese Michalovce prepadne každý štvrtý prvák, v okrese Spišská Nová Ves dokonca každý 

tretí. Majú sedem rokov a prakticky je už rozhodnuté, že poriadne nedokončia ani len základnú školu. Sú odpísaní. 

 

Po týchto grafoch lepšie pochopíte sen šéfky Teach for Slovakia Anny Symington-Maarovej o tom, že na Slovensku raz 

budú školy bez päťkárov. 

 

Posledných pár dní na prihlášku 

 

Chcete sa prihlásiť do Teach for Slovakia? Máte poslednú možnosť, prihlášky berú do nedele 9. apríla. 

 

Tam, kde učiteľov ráňa mŕtvica 

 

Je pol siedmej ráno a Juraj sa mátožne presúva veľkou kuchyňou učiteľského bytu v Košiciach, kde žijú viacerí učitelia 

projektu Teach for Slovakia z okolia Košíc. Namiesto očí má len malé štrbiny, pod nimi tmavé kruhy, ktoré nezmiznú ani 

cez deň. Spal pár hodín. 
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Podvečer okolo piatej sa do bytu vracia zo školy. Aspoň na pol hodiny si zdriemne, aby zasa vstal a niekoľko hodín si 

pripravoval pomôcky na ďalší deň. 

 

Na angličtinu zostavil obrázky postavičiek a vyrobí testy. Na geografiu sa pripraví na prezentácie o Slovensku a má aj 

hlbší záložný plán. Niečo povystrihuje, pripraví cvičenia pre každé z detí. Dlho po polnoci nakrátko zaspí a potom ráno 

vyrazí do školy v Šarišských Bohdanovciach. 

 

Staršia učiteľka odtiaľ sa priznáva, že keď už deti naozaj nezvládala, dostala priamo na hodine mŕtvicu. "Tak veľmi som 

sa rozčúlila." Po roku sa vrátila a s liekmi na upokojenie to vraj zvláda. 

 

Máte už u detí teraz rešpekt? 

 

"Mám aj astmu. Keď sa mi ťažšie dýcha a rozpráva, stíchnu." 

 

Tak ako na iných školách, aj tu sú učitelia, ktorí to nevzdávajú ani po rokoch v náročnom prostredí. Skúšajú nové 

prístupy, zaujímajú sa o deti. A potom sú aj takí, ktorí už rezignovali, odučia si svoje a nechcú si nosiť prácu a starosti aj 

domov. 

 

Nie je bežné, že učiteľ chodí za deťmi domov, nieto ešte do osady. Juraj Čokyna a jeho predchodkyňa Anežka chodia za 

svojimi žiakmi aj do Mirkoviec. Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Chváľte každý úspech, neodpustite vyrušovanie 

 

"Tri – dva – jedna. Všetky oči na mňa," hovorí Juraj Čokyna krátko po zvonení do ruchu triedy a začína tak každú svoju 

hodinu. 

 

"Lebo mám svoj štýl," dostane hneď posmešnú odpoveď, na ktorú si už musel zvyknúť, lebo mu to deti robia často. Je u 

siedmakov (14 až 16 rokov), kde je triedny. 

 

Tentoraz to skríkla Margita. Jej meno si zapamätajte. Je to typický príklad dieťaťa, ktoré systém úplne nezomlel a môže 

žiť normálny život, len jej treba poriadne pomôcť. Na hodine náuky o spoločnosti spolužiaci označili za političku, pretože 

je predsedníčka triedy. 

 

Politici, to sú podľa detí aj poslanci, kráľovné, hovoria po jednom. "Super, dobrá odpoveď," chváli učiteľ každého 

aktívneho žiaka, aj keď neodpovie úplne presne. Opraví, navedie. 

 

Hlavne ich nenechá sa zašívať. Na angličtine rozdá plastové tabuľky, na ktoré má každý písať svoju odpoveď a zdvihnúť 

nad hlavu. Napokon sa tak zapája naozaj každý a učiteľ má rýchlo predstavu, komu ešte treba pomôcť. 
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Na stenách triedy sú motivačné citáty: "Nie je zlá odpoveď… Tu má miesto každý, kto sa stále snaží." 

 

Čokyna prišiel aj so zmenou, ktorá jeho žiakov štve. Ak niekto vyrušuje, zapíše jeho meno na pravý okraj tabule aj s 

časom. Ak vydrží päť minút bez vyrušovania, jeho meno zotrie. Ak nie, meno zakrúžkuje a po vyučovaní volá rodičom. 

Keď je najhoršie, zájde priamo do rodiny. 

 

Na tabuľu v ten deň zapíše aj Margitu. Cez celú triedu niečo vysvetľuje spolužiakovi po rómsky. Margita si už potom dáva 

pozor a do konca hodiny jej meno z tabule zmizne. 

 

Juraj Čokyna svojich žiakov štve, ale po pár mesiacoch už výrazne menej ako na začiatku. "Ďakujeme, že na nás 

nekričíte," napísali mu odkaz na nástenku. 

 

Učiteľ nesedí pri tabuli, chodí po triede a komunikuje s deťmi. Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Ako máme tie deti učiť? 

 

Škola v Šarišských Bohdanovciach mala kedysi vynikajúce výsledky. Ešte pred šiestimi rokmi sme boli v Monitore 

deviatakov siedmi najlepší na Slovensku, hovorí Magdaléna Lörincová, zástupkyňa riaditeľky. V triedach pribúdali rómske 

deti z okolitých dedín, domáci rodičia svoje deti prehlasovali inam, pomer sa obrátil. 

 

V celoslovenskom testovaní piatakov vlani Bohdanovce skončili v matematike a aj v čítaní v priemere výrazne pod 30 

percentami, celoslovenský priemer bol v oboch predmetoch viac ako dvojnásobok. 

 

Výsledky tejto školy takmer na percento presne kopírujú výsledok skupiny asi dvetisíc "detí z chudobného prostredia", 

ktoré vlani štát prvýkrát špeciálne sledoval v meraniach. 

 

Slovenské výsledky štvrtákov z chudobného prostredia sú najhoršie v celej Európskej únii a z krajín OECD. 

 

Jednu z príčin rýchlo definuje telocvikár. Ako máme s deťmi chodiť na súťaže, keď ani nemajú čo na seba? Deti nechodia 

do školy, keď prídu, tak často unavené, nesústredené. Rodičia sa nezaujímajú, čo sa naučili v škole, a doma sa im 

nevenujú. Nemajú vzory. 

 

Ako sa Slovensko prepadáva pri testovaní deviatakov PISA 

 

"Chcem, aby ste videli 5. B. Tam nikdy nie je jasné, ako to dopadne," hovorí Juraj Čokyna o hodine angličt iny v 

špecifickej triede. Tá môže byť návodom, ako zaujať aj deti, s ktorými si len málokto vie rady. 
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Je to boj o ich pozornosť. 

 

"Ignoruj ju," hovorí Čokyna svojmu žiakovi, ktorého neustále vyrušuje spolužiačka. 

 

Učiteľ si dlaňou prikrýva ústa a rozpráva iba dvom žiakom v jednej lavici, ostatní zatiaľ ďalej plnia úlohu. 

 

Gestom ruky potom upokojuje iného chlapca v prednej lavici. 

 

K ďalšiemu sa neskôr zohne a šepká si s ním. 

 

K tomu píše mená na tabuľu. 

 

A veľa chváli. 

 

Neprednáša od tabule, nekričí. Teda občas áno. "Aj včera som kričal, neudržal som sa. Bolo mi to potom veľmi ľúto," 

priznáva Juraj. 

 

"Dobre, dobre, toto zvládam," hovorí pošepky Juraj sám pre seba, keď je toho naňho priveľa. 

 

Patrícia ignoruje takmer celú hodinu angličtiny. Dostane ju k tabuli a keď anglické slovo napíše správne, učiteľ ju 

pochváli. Bez štipky irónie. Potom už chce na tabuľu písať každý. 

 

"Je to dobre, pán učiteľ?" dožadujú sa deti odpovede a je to zrazu úplne iná trieda. 

 

Toto nie sú špeciálne postupy učiteľa Juraja Čokynu. Toto je Teach for Slovakia. Premyslený systém výučby detí, ktoré 

potrebujú pozornosť. Teda pre všetky deti. Vychádza aj z knihy Douga Lemova, absolventa Harvardu, ktorý začínal ako 

učiteľ v škole na chudobnom predmestí amerického Bostonu. Sám nezvládal učenie problémových detí a namiesto toho, 

aby išiel podľa plánu, ich musel väčšinu hodiny utišovať. 

 

Potom cestoval po školách v chudobnom prostredí a sledoval učiteľov, ktorí si vedeli najlepšie poradiť. Ich metódy 

analyzoval, pomenoval a nechal pripomienkovať stovkám učiteľov. Vznikla kniha Teach Like a Champion (Uč ako 

šampión). 

 

Čo je to vlastne Teach for Slovakia a ako je možné, že deti naučí myslieť? 

 

V programe neučia pedagógovia, ale absolventi rôznych vysokých škôl, ktorí prejdú prísnym výberom a potom 

intenzívnym letným tréningom. V škole sú dva roky, počas ktorých dostávajú podporu aj školenia. 
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Podstatou je, aby učiteľ posunul za dva roky svojich žiakov napriek všetkým prekážkam a s takouto skúsenosťou sa 

potom mohol venovať systematickému zlepšovanie školstva. 

 

Teach je premyslený systém postupov: učiteľ venuje deťom individuálnu pozornosť, snaží sa motivovať každého, deti 

dostávajú spätnú väzbu na každej hodine, komunikuje s rodičmi, hoci aj žijú v osadách, a snaží sa inšpirovať aj pôvodný 

učiteľský zbor, aby prehodnotil svoje zaužívané postupy. 

 

Počas hodiny napríklad zadáte úlohu s krátkym riešením a počítate sekundy na jej splnenie. Čas nastavíte tak, aby to 

stihli aj pomalšie deti. Kto nie je demotivovaný tým, že úlohu nestihne, sa skôr zapojí. 

 

Každý z učiteľov má svoje vlastné triky, rutinu. Napríklad Juraj Čokyna zo Šarišských Bohdanoviec začína každú hodinu 

slovami Tri, dva, jedna – všetky oči na mňa. 

 

Bryan Belanger, učiteľ matematiky, ktorý začínal na verejných školách v americkom štáte New York, zasa na úvod 

svojich hodín zdraví deti dobré ráno a hneď si pýta odpoveď na prvú otázku v teste, ktorý im dal na úvod napísať. Svoju 

rutinu nazval Kameň, papier, nožnice. Nahlas počíta do dvoch, každý žiak trikrát udrie do stola a na ruke ukáže čís lo od 

jedna po štyri podľa odpovede, ktorú považuje za správnu. 

 

Táto rutina študentov núti odpovedať naraz. Učiteľ následne menuje žiakov, ktorí sa ešte môžu opraviť. Potom všetkých 

pochváli, napríklad: "Super. To je naozaj zlepšenie oproti včerajšku." V oboch prípadoch tak dá jasne najavo, že ho 

odpovede zaujímajú a sleduje každého jedného žiaka. A napokon si ešte vyberie jedného žiaka so správnou odpoveďou 

a nechá ho ju vysvetliť. 

 

Keď chce učiteľ, aby sa zapojili úplne všetci, rozdá im napríklad plastové tabuľky a fixky. Napríklad na angličtine všetci 

napíšu slovíčko. Dostanú dostatok času, učiteľ rýchlo vidí, kto robí chyby a dá deťom šancu si ich opraviť. 

 

Newyorský učiteľ Roberto de Leon učí svojich žiakov, ako čítať s porozumením. Fantóma opery čítajú spolu nahlas, majú 

červené plášte a jeden zo žiakov dostane na desivý monológ fantóma jeho masku. "Zatvorte knihy," hovorí zrazu de 

Leon. "Sústredili ste sa na to napätie, alebo na text? Komu fantóm práve napísal list?" 

 

Učiteľka matematiky Katie Bellucci z Troy Prep Middle School naučí aj priznať si chybu. Keď žiaci v rovnici zle vydelili 20 

jednou polovicou a spolu vypočítajú správnu odpoveď, pýta sa Katie: "Ruky hore, kto si rozmyslel svoju pôvodnú 

odpoveď. Ruky hrdo vysoko. Práve ste totiž na to prišli," hovorí žiakom. 

 

Učiteľ sa aj pri zlej odpovedi vyhýba sarkazmu a naučí deti, že sa nemajú spolužiakom vysmievať. Ak žiak odpovedá 

nedostatočne, pochváli ho za dobrý začiatok a nabáda ho na pokračovanie. Pri pochvale za dobrú odpoveď zasa 

zdôrazní, čo vyšlo. 
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Dôležitý je očný kontakt a gestá. Učiteľ sa veľa pohybuje a z rôznych uhlov sleduje, ako sa kto zapája, gestami utišuje 

tých, čo práve nemajú rozprávať. Tých, čo nedávajú pozor, vyrušujú, upozorní učiteľ nenápadne. Napríklad iba gestami, 

dotykom, tichou poznámkou. 

 

Odpovede nemôžete nechať len na dobrovoľníkov. Občas treba priamo vyvolať niekoho, aj keď sa nehlási. V triede tak 

vydrží napätie, že kedykoľvek môžu vyvolať aj mňa a všetci musia sledovať hodinu. Napríklad Jon Bogard, učiteľ 

matematiky na Sci Academy v New Orleans, to robí takto: "Chelsea, v duchu si určite ruku zdvihla, vidím to," povie s 

úsmevom a vyvolá žiačku, ktorá sa nehlásila. 

 

Vďaka aktívnej chôdzi učiteľa po triede žiaci vedia, že kedykoľvek môže prísť k ich stolu. Učiteľ sa usmieva, povzbudzuje 

deti, mení tón výkladu a stále sa snaží deti zaujať. 

 

Yasmine Vargas učí prvákov diskutovať. Každému dá slovo, nemajú odpovedať učiteľke, ale spolužiakovi a vysvetliť mu 

napríklad, prečo sa mýli a čo si myslí o prečítanom texte. Yasmine roky učila prvákov v americkom Newarku. Viac ako 90 

percent jej žiakov bolo dlhodobo nad národným priemerom známok a stala sa riaditeľkou školy. 

 

Vyučovanie treba prispôsobiť tomu, čo deti poznajú. "Ako sa volá ostrov, kam chodíme za prácou?" pýta sa učiteľ Juraj 

Čokyna. Na mape ho deti zo špeciálnej triedy nespoznali, ale s touto pomôckou už vedia, že ide o Britániu. 

 

Zdroj - Doug Lemov: Teach Like a Champion; Guardian: The Revolution that could change how your child is tought; 

pozorovanie hodín v Šarišských Bohdanovciach. 

 

Bojím sa oňho 

 

"Bojím sa oňho, že skolabuje," hovorí Magdaléna Lörincová, zástupkyňa riaditeľky školy v Šarišských Bohdanovciach o 

ich učiteľovi z Teach for Slovakia a nie úplne to myslí ako žart. V škole je už dlho, učí matematiku a nie je to žiadna 

nudná učiteľka. Napríklad siedmakom na webe školy odporúča jednoduché matematické počítačové hry. 

 

"Pred rokom som tomu programu neverila," hovorí zástupkyňa. Už uverila. Uznáva, že Juraj sa naplno venuje deťom. 

 

Toto by ste o učiteľoch nepovedali. Ak aj neveríte rečiam, že o dvanástej sú doma, majú často prázdniny a potom cez 

leto dva mesiace voľna, takúto drinu čaká od učiteľov málokto. Najskôr päť alebo šesť vyučovacích hodín, medzi nimi 

zväčša päťminútová prestávka. Pretože v tejto škole museli výrazne skrátiť prestávky podľa toho, ako ráno a popoludní 

do Bohdanoviec jazdia autobusy. 

 

Prepnite sa za päť minút z angličtiny pre hlučných piatakov do geografie pre deti zo špeciálneho ročníka, ktorí ťažko hoci 

len rozprávajú, nieto ešte rozoznávajú kontinenty. 
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Po obede sa škola vyprázdni a učiteľa čakajú dokumenty o dochádzke a známkach. 

 

A potom sú krúžky, doučovanie po škole, občas treba navštíviť rodičov. Cesta domov, krátky spánok, večera a do noci 

príprava na ďalší deň. 

 

Ako teraz vyzerá rozprávanie o tom, že učitelia majú vlastne príjemný život? 

 

Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Aby neprišiel Kotleba zabíjať 

 

Na náuke o spoločnosti sedia deti v skupinkách a každá zakladá svoj vlastný štát. Čo v ňom potrebujeme? Hasičov, 

učiteľov, armádu. 

 

V inej škole by asi nepočuli, že existuje povolanie koordinátor pre aktivačné práce, asi ťažko by pri takomto cvičení 

menovali aj sociálne pracovníčky. 

 

Táto škola je väčšinovo rómska. Aby neprišlo k omylu, program Teach for Slovakia nepomáha len rómskym deťom, 

naopak, väčšinou je v školách, kam nechodí veľa detí z osád. 

 

"Čo ešte potrebujeme v štáte?" pýta sa učiteľ. 

 

"Ochranku. Aby neprišiel Kotleba zabiť ľudí," kričí jeden z chlapcov. 

 

V Šarišských Bohdanovciach veľmi dobre poznajú toho, ktorý ich (aj tie malé deti) nazýva parazitmi. 

 

Áno, sú to často problémové deti. Prepadávajú. Keď sa však s učiteľom vyberiete k nim domov, nenájdete rodiny 

parazitov, ale rodiny, ktoré sa snažia žiť slušný život. Tak ako vo Varhaňovciach a Mirkovciach. Hoci aj také, ktoré žijú 

ako v stredoveku. Aj deti z takýchto rodín chce Teach for Slovakia zachrániť. 

 

Osada vo Varhaňovciach. Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Je šikovná, ale nech zostane doma 

 

Spomínate si ešte na Margitu? Predsedníčka triedy z úvodu rozprávania, akčná, počas hodiny ju počuť a nie vždy hovorí 

či kričí len to, na čo sa jej pýtali. Neprepadáva a na rozdiel od mnohých spolužiakov má šancu na slušnú budúcnosť. 
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Margita má prísneho otca. Aspoň to vyplýva z jej rozprávania a rozprávania jej mamy. Tak ako väčšinu času je aj teraz na 

služobnej ceste ako stavbár. Pracuje "u Vietnamcov", stavia domy aj cesty pre vietnamskú komunitu. Pracuje stále iba na 

dohodu, ale každý piatok nosí domov tak dve stovky a v dome vybuduje, čo treba. Doma musí byť upratané a deti musia 

chodiť do školy. Svojpomocne postavil veľký dom, každý tam má svoju izbu a je tam aj niečo na tento kus sveta 

nezvyčajné. Majú kúpeľňu a kuchyňu s tečúcou vodou. Margita má navyše vo svojej izbe notebook. 

 

Je to slušný dom so slušnou rodinou uprostred osady. A s deťmi odpisovanými len preto, kde žijú a ako vyzerajú. 

 

Margita s mamou pred ich domom. Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Mama o Margite hovorí, že bude vizážistka, rada upravuje vlasy súrodencom, rodičia by chceli, aby mala vizážistický 

salón u nich v dome. 

 

Aj keď je šikovná, rodina neočakáva, že sa presadí mimo ich sveta. Salón krásy v osade, autoservis dole v dedine, asi 

tam siaha ich predstavivosť. 

 

A čo keby išiel váš syn robiť do Košíc? Čo, keby si tam časom otvoril firmu? Chceme, aby bol tu, pri nás, opakuje sa v 

chudobných aj bohatších domoch. 

 

Sem učiteľ nikdy predtým neprišiel 

 

Dom Margitinej rodiny je obkolesený murovanými domami, ktoré by ste skôr nazvali chatrčami. 

 

V jednej z nich v jednoduchých dvoch izbách žije rodina: matka piatich detí má 33 rokov, vyzerá staršie. Prvé dieťa mala 

v pätnástich. 

 

Jej dcéra, ktorá ešte chodí na základnú školu, si už domov priviedla chlapca. Ten s nimi žije v tomto malom priestore a 

často presvedčí svoje dievča, aby nešlo do školy. Ani on už nechodí, veď pätnásť už mal. 

 

Brat Peter je úspešnejší príbeh. Jeho učitelia veria, že by to mohol dotiahnuť až po maturitu. Už je na strednej, učí sa za 

murára. Keď počuje, že s maturitou by možno raz mohol mať aj vlastnú stavebnú firmu, nevie tomu uveriť. To by 

nepracoval len pre iných a len na dohodu, ako takmer všetci murári z dediny? 

 

Čokyna je v osade zjav. Otec jeho ďalšieho žiaka hovorí, že predtým k nim nikto z učiteľov neprišiel. Do osady nikto 

nechodí. A vie to dobre, stále je doma. 

 

To boli Varhaňovce. Taká slušnejšia osada. Čokynovi žiaci však žijú aj na konci sveta, na kopci v Mirkovciach. 
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Na kopci v Mirkovciach. Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Angličan z osady 

 

Mirkovce majú asi najhoršiu osadu v okolí. Stúpate do kopca a murované domy sa menia na domy bez omietky, prejdú 

do drevených postĺkaných chatrčí a to už si hovoríte, že nemôže byť horšie. Na vrchole kopca je potom bytovka, z diaľky 

vyzerá byť vybývaná. Miestami má ohorené steny, vytlčené okná. Kde tu trčí zo zeme vodovodný kohútik, lebo v tých 

domoch vodu nemajú. 

 

Chlapi stoja v hlúčiku, mnohí bez zubov, s drsnými tetovaniami. Votrelci na návšteve sa im nepáčia. 

 

V tomto stredoveku žije aj Tobiáš. Jeden z najšikovnejších piatakov zo školy v Bohdanovciach. S rodinou bol tri roky v 

anglickom Leedse. Na jeho anglický prízvuk sa nechytajú ani mnohí učitelia angličtiny. 

 

V škole sedí v prednej lavici a chvíľu vykrikuje anglické slovíčka, občas pridá niečo po francúzsky, potom už nechá 

vyniknúť ostatných a hodinu angličtiny potichu pozoruje. 

 

Tobiáš chce byť automechanikom. Ešte neprepadol a má šancu dokončiť základnú školu. 

 

Na strednej by sa za automechanika učil aj v Prešove. Ale žiť aj pracovať chce zostať v Mirkovciach, kde má kamarátov. 

 

Kopcom z osady pomaly tečie voda z topiaceho sa ľadu a snehu. Deti v zafŕkaných tričkách a mikinách sa premávajú na 

plastových motorkách, ako hračku za sebou ťahajú na kolieskach zničený veľký kufor, na ktorom sa potom spúšťajú dole 

kopcom. Desiatky detí, ktoré ešte nedostali šancu sa odtiaľto dostať. Za väčšinou z nich učiteľ ani nikto iný nepríde. 

 

Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Keby si mal stroj času 

 

Čo hovorí Čokyna takýmto deťom, ktoré už našiel odsúdené na neúspech? Nebedáka nad tým, že svet je k nim 

nespravodlivý. Zatlačí a skúša aj v nich zobudiť zodpovednosť za svoje životy. 

 

Aj takto: Predstav si, že by si mal stroj času, rozpráva svojim žiakom, ktorí už neraz prepadli a čoskoro môžu prestať 

chodiť do školy, napríklad ako piataci, veď už budú mať pätnásť. 

 

Predstav si, že by si sa vrátil do triedy, v ktorej si prvýkrát prepadol. Čo by si robil inak? Snažil by si sa viac, keby si vedel, 

že sa potom dostaneš na strednú a tvoj život sa zmení? 
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Prezradím ti tajomstvo: ten stroj času v skutočnosti máš. Pozri sa na svojho mladšieho brata. Nemusí opakovať tvoje 

chyby. Tak mu pomôž. 

 

Ako Juraj Čokyna motivuje sám seba? Čo chce vlastne dosiahnuť? Vie to povedať aj v číslach. Chce napríklad zvýšiť 

čitateľskú gramotnosť svojich žiakov o 20 percent oproti septembru 2016. Na pripomenutie, v celoslovenskom testovaní 

dopadli piataci z Bohdanoviec hrozne, získali v priemere necelých 30 percent bodov, polovicu celoslovenského priemeru. 

 

Keď sa s Jurajom rozprávate o slovenských školách pri pive, často sa nahnevá. Slovenské školstvo je podľa neho mimo, 

učí blbosti, zaspáva dobu. 

 

"Učíme deti pracovať rukami? O dvadsať rokov ich nahradia stroje, budú nepotrební." Prečo sa musia bifliť násobilku bez 

vysvetlenia, ako to počítanie funguje? Prečo ich odmieňame za čo najviac faktov, ktoré sa naučili spamäti? Treba ich viac 

učiť humanitné predmety, rozmýšľať, spájať si veci, aby v budúcnosti mohli robiť čokoľvek. 

 

Cítia sa u teba dobre? Tá otázka Juraja trochu zaskočí. "Myslím, že nie. Pretože musím stále tlačiť na výchovné 

pravidlá." Snaží sa im vysvetľovať, prečo to je dôležité, aby to neboli len ďalšie pravidlá a povinnosti, ktorým deti 

nerozumejú. 

 

Štát chystá reformu, tentokrát možno naozaj 

 

To boli postrehy jedného učiteľa, ktorý do systému prišiel zvonku. Ako chce však všetky tieto problémy riešiť štát? 

 

Ako napríklad pomôcť deťom, ktoré už z prvého stupňa prídu na druhý do Bohdanoviec po jednom-dvoch prepadnutiach? 

 

Na ministerstve školstva práve pripravujú veľkú reformu zameranú aj na deti z chudobného prostredia. Návrhy expertov 

sa v mnohom podobajú na postupy Teach for Slovakia: aktívnejšia škola s individuálnym prístupom, tímovou prácou a 

výchovou k líderstvu. 

 

Poslankyňa a analytička portálu Nové školstvo Zuzana Zimenová vlani ešte ako poradkyňa ministra navrhovala, aby už 

deti neprepadávali, podobne ako si to želá vedúca programu Teach for Slovakia Anna Symington-Maarová. Zimenová už 

nie je poradkyňou a hovorí, že školstvo dnes chybne predpokladá, že päťkári si za zlé výsledky môžu sami. "Pre žiadne z 

týchto detí nie je opakovanie ročníka riešením, pretože ich iba vracia do situácií, v ktorých opakovane zlyhávajú a z 

ktorých samy nevedia nájsť východisko," vraví. 

 

Zasiahne štát rázne, aby sa to nestávalo? Do návrhu reformy sa napokon dostal len nejasný zámer, že školy majú robiť 

všetko pre to, aby na prvom stupni prepadlo čo najmenej detí. 
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"Dieťa, a zvlášť na 1. stupni, by nemalo opakovanie ročníka vnímať ako svoj neúspech či zlyhanie," odpovedá 

ministerstvo školstva a nevyzerá to, že by sa prepadávanie malo skončiť. 

 

Štát ešte dodáva, že s Teach for Slovakia majú podobné vízie: "zlepšiť kvalitu školstva tak, aby každé dieťa získalo 

kvalitné vzdelanie a malo šancu v živote uspieť". 

 

Anna Symington-Maarová hovorí, že programy Teach For All vo svete fungujú v silnom partnerstve s verejnými 

inštitúciami. "Pretože kľúčové systematické zmeny, o ktoré usilujeme nie je možné dosahovať pirátsky mimo štátu." Na 

Slovensku sa zapojili napríklad prezident Andrej Kiska, minister školstva, štátna školská inšpekcie, splnomocnenec vlády 

pre rómske komunity či bratislavský župan. Pomáhajú finančne, poskytujú stáže a podporujú v Teach for Slovakia 

napríklad aj pri plánovanom vybudovaní vlastnej školy. 

 

Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Vyzeralo to ako výhovorky a je to lekcia zodpovednosti 

 

A na záver ešte jeden príklad, ako deti naučiť viac než len základné fakty z učebnice: 

 

Čo dáte deviatakom, ktorí čoskoro odchádzajú zo školy a veľmi ich už životy neovplyvníte, lebo ich poznáte iba pár 

posledných mesiacov? To, že sa dostali až do deviatky, znamená, že väčšina z nich ešte neprepadla. Ale nie sú to tie 

najšikovnejšie deti smerujúce na elitné školy. Nemajú rešpekt k autoritám, veľa vecí sa ešte nestihli naučiť a ani ich 

rodiny nepatria medzi tie najbohatšie. 

 

Asi tretina tejto deviatky je rómska. Spolužiaci sa im za posledných osem rokov strácali, postupne ich opúšťali, prepadli. Z 

troch-štyroch tried zostala jedna neúplná. 

 

Hodina geografie pre deviatakov s Jurajom Čokynom neprebieha pred obrovskou mapou, ale v počítačovej učebni. Tri 

skupiny majú ukázať svoju prezentáciu krásnych miest v okolí Košíc a vyskúšať si tak tímovú prácu. 

 

Čo by ste ukázali Britovi Johnovi, keby tu v okolí chcel vidieť jaskyňu, vodopád, keby sa chcel plaviť na plťke? Dajte 

dokopy zopár fotografií a k nim krátke texty, znelo zadanie spred pár dní. 

 

John si musí na Slovensku poradiť sám, takmer všetci sa na prezentáciu vykašľali. 

 

Výhovorky sú lacné. Bolo mi zle. Nevedeli sme sa spojiť. Veď ste všetci na Facebooku. No, nešlo to. Nechcelo sa mi. 

Nemal som čas. Mal som iné úlohy. 

 

Juraj to mal to premyslené dopredu. Takýto výsledok a aj výhovorky očakával. 
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Berie všetky deti z počítačovej učebne späť do triedy a píše na tabuľu nové úlohy: Prečo som neurobil prezentáciu? Čo 

som mal spraviť inak? Núti každého zo žiakov nahlas prečítať svoje odpovede. Atmosféra je hustá, Juraj sa tvári prísne, 

taký nebýva. Deti sú zaskočené, hanbia sa. 

 

Učiteľ dopredu vedel, že táto hodina nebude o geografii a ani o tom, ako vyrobiť jednoduchú prezentáciu na počítači, ale 

o niečom dôležitejšom. O tom, kto je zodpovedný za vaše životy. 

 

Ako jediný z celej triedy si prezentáciu o Slovensku pripravil Andrej. Britského turistu síce z Košíc posiela až na Oravu či 

do Malých Karpát, a nie k Dunajcu a do Slovenského raja, ale jediný to aspoň skúsil. Zostal po vyučovaní v škole a na 

internete našiel zopár fotografií a textov. 

 

Prečo si tú prezentáciu urobil? "Bola to naša úloha." 

 

Andrej sa sám ohodnotil na trojku a takú známku mu v hlasovaní dali aj spolužiaci. 

 

"Andrej, jednotka," hovorí Juraj Čokyna na konci hodiny už do ruchu odchádzajúcich detí a na tabuli po ňom zostalo 

podčiarknuté slovo zodpovednosť. 

 

Andrej je Róm z Mirkoviec, z tej hrozivej osady. 

 

Tri, dva, jeden a koniec 

 

Tri – dva – jeden. Všetky oči na mňa. 

 

Predstavte si, že máte stroj času. 

 

Predstavte si, že ste opäť dieťa a doma nemáte svoju izbu, stôl, na ktorom by ste sa učili. 

 

Nemáte tečúcu vodu, ani jednu knihu, vaši rodičia nevedia čítať. Predstavte si, že so všetkými súrodencami, s rodičmi a 

so starými rodičmi bývate v jednej miestnosti. 

 

Proste si predstavte, že by ste sa narodili v rómskej osade. Kde by ste boli dnes? A čo by vám pomohlo? 

 

Mená detí sme zmenili. 

 

Viac o Teach si môžete prečítať tu: The New York Times Magazine, The Guardian, teachlikeachampion.com 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

7. 4. 2017 

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

Fotografie zo školy a z osád vo Varhaňovciach a Mirkovciach 

 

Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Zápas slovenských mladíkov proti Kanade je vypredaný, predstavili promo video 

 [sport.sme.sk; 06/04/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Hokej - Reprezentácie] 

https://sport.sme.sk/c/20502984/zapas-slovenskych-mladikov-proti-kanade-je-vypredany-predstavili-promo-video.html 

 

Slovenskú reprezentáciu do 18 rokov čaká svetový šampionát, ktorý budú hostiť Poprad a Spišská Nová Ves. 

 

POPRAD. Zápas slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov na domácom svetovom šampionáte proti výberu 

Kanady v základnej A-skupine je vypredaný. 

 

Informovali o tom organizátori MS prostredníctvom tlačovej správy. Turnaj sa začne vo štvrtok 13. apríla a potrvá do 23. 

apríla, hostiť ho budú Poprad a Spišská Nová Ves. 

 

Oficiálne promo video: 

 

https://sport.sme.sk/c/20502984/zapas-slovenskych-mladikov-proti-kanade-je-vypredany-predstavili-promo-video.html
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Mladí slovenskí hokejisti pred šampionátom natočili oficiálne promo video. "Nakrúcanie trvalo približne sedem hodín," 

informujú organizátori MS. 

 

"Navyše mladí hokejisti museli záber so zaväzovaním šnúrok opakovať tak často, že v konečnom sumáre si ich zaviazali 

viackrát ako to urobia počas blížiaceho sa šampionátu. Premiérovo si vyskúšali aj brúsenie vlastných korčúľ." 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  HROZIVÁ AUTONEHODA 

 [Plus jeden deň; 82/2017; 07/04/2017; s.: 1; Redakcia ; Zaradenie: Titulná strana] 

 

Hviezda Paneláka Mirka Partlová 

 

Speváčka a herečka Mirka Partlová (32) sa v pondelok druhýkrát narodila. Po tom, ako v Spišskej Novej Vsi odohrala 

predstavenie Frida, sa neskoro večer vracala naspäť do Bratislavy a počas jazdy autom ju zastihla obrovská búrka. A v 

Liptovskom Hrádku prišlo k veľkému nešťastiu! 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  V búrke narazila do zvodidiel! 

 [Plus jeden deň; 82/2017; 07/04/2017; s.: 14; dd ; Zaradenie: SHOWBIZ] 

 

Speváčka Mirka Partlová mala hrozivú autonehodu 

 

liptovský hrádok - Speváčka a herečka Mirka Partlová (32) sa v pondelok druhýkrát narodila. Po tom, ako v Spišskej 

Novej Vsi odohrala predstavenie Frida, sa neskoro večer vracala naspäť do Bratislavy a počas jazdy autom ju zastihla 

obrovská búrka. A v Liptovskom Hrádku prišlo k veľkému nešťastiu! 

 

Mirka Partlová účinkuje v novom muzikáli Frida - Maľovať a milovať, kde hrá postavu Cristi. A keďže ide o novinku, herci 

s týmto predstavením teraz cestujú po celom Slovensku. V pondelok tak zavítali aj do Spišskej Novej Vsi. No hneď ako 

muzikál odohrali, Mirka sadla do auta a ponáhľala sa domov do Bratislavy. Pondelok bol práve deň, keď viacero miesť 

zasiahli poriadne silné búrky. A Partlová jednu takú vychytala. "Mirka sa pred Liptovským Hrádkom dostala do silnej 

búrky, išla pomaly a dávala si veľký pozor. No odrazu dostala šmyk a silno narazila do zvodidiel. Bola v šoku a hoci náraz 

vyzeral hrozivo, našťastie sa jej nič nestalo. Paradoxom je, že v nedeľu mala narodeniny a v pondelok akoby sa druhýkrát 

narodila," prezradil nám zdroj z okolia speváčky. "Po predstavení Fridy som v noci cestovala domov a dostala som šmyk, 

resp. akvaplaning, keďže boli hlboké vyjazdené koľaje plné vody. Zrážku so zvodidlami som našťastie prežila ja aj moje 

auto. Odniesla si to ľavá strana zadnej nápravy. Stáli pri mne všetci anjeli," reagovala Partlová. dd, FOTO: Michal 

Šebeňa, archív 
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Foto: 

 

Partlová mala v pondelok dopravnú nehodu. 

 

Mirkino auto skončilo v zvodidlách. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Mladíci lákajú, zápas proti Kanade je vypredaný 

 [SME; 82/2017; 07/04/2017; s.: 15; ms ; Zaradenie: šport] 

 

Slovenskú hokejovú reprezentáciu čakajú od budúceho týždňa majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov v Poprade a v 

Spišskej Novej Vsi. 

 

BRATISLAVA. Zápas slovenských hokejistov v Poprade proti Kanade na blížiacich sa majstrovstvách sveta hráčov do 18 

rokov je už vypredaný. Bude to druhý zápas Slovákov na turnaji, nastúpia naň na veľkonočnú sobotu. Ešte predtým ich 

čaká otvárací súboj šampionátu, 13. apríla hrajú proti Fínsku, obhajcovi titulu. 

 

Posledná fáza prípravy 

 

Slovenský tím finišuje s prípravou. Pred začiatkom šampionátu odohrá ešte dva zápasy – v sobotu v Žiline proti Česku a 

v pondelok v Poprade proti Švédsku. "Sme radi, že máme zvučných súperov. Zápasy nám ukážu, ako sú hráči pripravení. 

Zároveň nám prinesú odpovede na otázniky, ktoré máme pred záverečnou nomináciou," uviedol tréner slovenskej 

osemnástky Norbert Javorčík. Širší výber reprezentácie sa už pripravuje v dejisku šampionátu. Tréneri tím ešte zúžia, 

konečnú nomináciu oznámia po zápase proti Švédsku. "Ladíme rôzne špeciálne situácie a pracujeme na mentálnej 

stránke, aby chlapci zostali sebavedomí a aktívni," naznačil Javorčík. 

 

Hovorí sa o semifinále 

 

Hoci slovenské mládežnícke reprezentácie chodia v posledných rokoch na šampionáty najmä s cieľom udržať sa v elitnej 

kategórii, teraz majú tréneri osemnástky k dispozícii solídny ročník. Je v ňom viacero talentovaných hráčov, ktorí sa 

spomínajú aj v prognózach v súvislosti s draftom NHL. Kapitánom tímu by mal byť obranca Martin Fehérváry, ktorý sa 

vlani stal najmladším legionárom v histórii švédskej ligy. Ďalšími oporami by mali byť útočníci Adam Ružička či Miloš 

Roman. Všetci traja na prelome rokov už štartovali aj na majstrovstvách sveta dvadsiatok. "Nemáme stanovený 

minimálny ani maximálny cieľ. Chceme na turnaji predvádzať dobrú hru v každom zápase, byť sebavedomí a dosiahnuť 

čo najviac víťazstiev," hovorí Javorčík. Ľudia, ktorí osemnástku sledujú, však hovoria o postupe do semifinále, teda o boji 

o medaily. V podobnom duchu sa vyjadril aj šéf hokejového zväzu Martin Kohút. (ms) 
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1.30.  Tipy na dnes - piatok 7. apríla 

 [korzar.sme.sk; 07/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20499789/tipy-na-dnes-piatok-7-aprila.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Potulky mestom Košice 

KOŠICE. Počas ďalších potuliek, ktoré sa konajú od dnes do nedele, spoznáte Košice v období renesancie. 

 

Lucie Bílá 

KOŠICE. Dnešný koncert známej českej speváčky začína o 19.00 hod. v Dome umenia. 

 

Ronja - Príbeh lúpežníka 

KOŠICE. Dnes o 19.00 hod. má v Historickej budove ŠD Košice premiéru Ronja, dcéra lúpežníka. Príbeh z pera Astrid 

Lind-grenovej režíroval Peter Palik. 

 

Oliver Filan/ Kórejské denníky 

POPRAD. V klub Zóne Domu kultúry o 18.00 h. sa môžete dozvedieť všetko čo by ste o Kórei chceli vedieť. Oliver Filan v 

Kórei žil, pracoval a spoznal krajinu nielen ako turista, ale poriadne do hĺbky. 

 

Ukážeme, čo dokážeme 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom osvetovom stredisku sa uskutoční o 10.00 h. vernisáž výtvarných prác žiakov s 

mentálnym postihnutím Špeciálnej základnej školy na Fabiniho ul. v Spišskej Novej Vsi. Zbierka, ktorú môžete vidieť, 

pozostáva z 51 výtvarných prác žiakov vo veku od 8 do 15 rokov. 

 

Čin roka 2016 

MICHALOVCE. Vo veľkej sále MsKS sa o 17.00 hod. uskutoční podujatie To najlepšie, čo v meste Michalovce máme, 

spojené s odovzdávaním ocenení Čin roka 2016. V programe vystúpi Talent-um. 

 

Tučné prasa 

 

PREŠOV. Derniéra predstavenia Tučné prasa bude na malej scéne DJZ dnes o 18.30 hod. Neil LaBute rád provokuje. 

Vysmieva sa z falošného pocitu slobodného a racionálneho života. Ukazuje a dokazuje opak, kruto a bez príkras. Aj 

Tučné prasa je také. 

 

Ženský zákon 

https://korzar.sme.sk/c/20499789/tipy-na-dnes-piatok-7-aprila.html
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PREŠOV. Hosťujúce divadlo Dedinskej folklórne skupiny Brežinky z Mestiska prinesie do Divadla Alexandra Duchnoviča 

dnes o 19.00 hod. známu hru Ženský zákon v originálnom šarišskom nárečí. 

 

Gonsofus: V tvojom meste tour 

 

PREŠOV. Dnes od 21.00 hod. vo Wave klube sa predstaví projekt Gonsofus, výsledok spolupráce dvojice Sasha 

Mamaev a Gábor Tokár. 

 

Ako sa kniha dostane na policu 

 

SABINOV. Podujatie o dlhej ceste knihy do knižnice pripravili v Mestskej knižnici dnes o 10.00 hod. 

 

Oliver Filan/ Kórejské denníky 

 

POPRAD. V klub Zóne Domu kultúry dnes o 18.00 h. sa môžete dozvedieť všetko čo by ste o Kórei chceli vedieť. Oliver 

Filan v Kórei žil, pracoval a spoznal krajinu nielen ako do turista, ale poriadne do hĺbky. 

 

Ukážeme, čo dokážeme 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom osvetovom stredisku sa uskutoční dnes o 10.00 h. vernisáž výtvarných prác žiakov s 

mentálnym postihnutím Špeciálnej základnej školy na Fabiniho ul. v Spišskej Novej Vsi. Zbierka, ktorú môžete vidieť, 

pozostáva z 51 výtvarných prác žiakov vo veku od 8 do 15 rokov. 

 

O prírode v pivničke: Parazity v meste 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Dnes 16.30 h. v podzemných priestoroch Provinčného domu sa uskutoční prednáška z cyklu "O 

prírode v pivničke", ktorá vám prináša aktuálne zaujímavosti zo sveta prírody. Prednášajúci: Branislav Peťko. 

 

Marco Gerbi: Otázky bez odpovedí 

 

SMIŽANY. V Kaštieli Smižany dnes o 17.00 h. sa uskutoční vernisáž výstavy talianskeho umelca Marca Gerbiho – 

"Domande senza risposta" (Otázky bez odpovedí). Predstavuje 33 diel pochádzajúcich z dvoch posledných cyklov autora, 

z ktorých prvý je venovaný Božskej komédii od veľkého básnika Danteho Alighieriho a druhý postavám "superhrdinov", 

predovšetkým predstaviteľom komiksov amerického vydavateľstva Marvel. 

 

J. G. Tajovský: Ženský zákon (po špiski) 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Klasiku v spišskom nárečí si môžete pozrieť v Spišskom divadle dnes o 19.00 h. Veselohra 

známeho slovenského dramatika Jozefa Gregora Tajovského "Ženský zákon" je prvou inscenáciou z cyklu uvádzania 

hier, ktoré majú blízky vzťah k spišskému regiónu, či už autorom, témami, prostredím alebo nárečím. Hoci sa tento 

klasický ľúbostný príbeh Miška a Aničky, ktorí musia vo svojej láske prekonávať prekážky v podobe mamonárstva a 

malomeštiactva rodičov, neodohráva v spišskom prostredí a ani samotný autor nie je rodákom zo Spiša, prinášajú 

tvorcovia inscenácie tento titul v spišskom nárečí. 

 

Čin roka 2016 

 

MICHALOVCE. Vo veľkej sále MsKS sa dnes o 17.00 hod. uskutoční podujatie To najlepšie, čo v meste Michalovce 

máme spojené s odovzdávaním ocenení Čin roka 2016. V programe vystúpi Talent-um. 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Pohotovosť v lekárňach - piatok 7., sobota 8. a nedeľa 9. apríla 

 [korzar.sme.sk; 07/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20500294/pohotovost-v-lekarnach-piatok-7-sobota-8-a-nedela-9-aprila.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 

 

https://korzar.sme.sk/c/20500294/pohotovost-v-lekarnach-piatok-7-sobota-8-a-nedela-9-aprila.html
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7. 4. – 9. 4. Galenos Stropkov, Hlavná 1544/65 

 

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

 

Sabinov 

 

7. 4. - 9. 4. 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. 

 

Levoča 

 

8. 4. - 9. 4. Verejná lekáreň, Probstnerova cesta 2, Areál nemocnice 

 

Každú sobotu 8.00-12.00 hod. má otvorené lekáreň U HADA, Nám. M. Pavla 24, U LEVA, Nám. M. Pavla 13 

 

Sobota: 12.00 - 18.00 hod., nedeľa a sviatky: 8.00 - 18.00 hod. (okrem obed. prestávok) 

 

Spišská Nová Ves 

 

7. 4. – 9. 4. TESCO, Spišská Nová Ves Medza 15 

 

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

 

Rožňava 

 

7. 4. - 9. 4. 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 

 

7. 4. Benu - Tesco, 8. 4. Cannabis - M. R. Štefánika, 9. 4. Dr. Max - M. R. Štefánika 1363 

 

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 
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7. 4. Lekáreň Schneider, Obrancov mieru 8, 06401, 8. 4. Dr. Max, Popradská cesta 1777/71, 06401, 9. 4. Lekáreň Adria, 

Obrancov mieru 3, 06401 

 

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

 

Poprad 

 

7. 4. Lekáreň Nemocnice Poprad, a. s., Banícka 803/28, 05801, 8. 4. Lekáreň VICTORIA, Drevárska 1, 05801, 9. 4. 

Lekáreň Dr. Max, 1. mája 30, 05801 

 

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

 

Humenné 

 

7. 4. Lekáreň MEDIA, Družstevná 1470/7, 06601, 8. 4. Lekáreň Centrum, Námestie slobody 67, 06601, 9. 4. Lekáreň Dr. 

Max, M. R. Štefánika 5684/50, 06601 

 

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

 

Sobrance 

 

7. 4. – 8. 4. 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 

 

7. 4. APIS, M. R. Štefánika 3481/54, +421 0566685810, 8. 4. Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6, +421 56 

3214401, 9. 4. SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 3824/208 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

7. 4. FORTUNA, Špitálska 23/23, +421 056/6442499, 8. 4. Dr. Max, Sobranecká cesta 5910, 9. 4. Dr. MAX, P. O. 

Hviezdoslava 5917/1 
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Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Kam za kultúrou - piatok 7., sobota 8. a nedeľa 9. apríla 

 [korzar.sme.sk; 07/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20500348/kam-za-kulturou-piatok-7-sobota-8-a-nedela-9-aprila.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: 

 

CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Aj dvaja sú rodina o 18.10, Chips o 16.20, Ghost in the Shell o 15.50, 20.30, Kong: 

Ostrov lebiek o 20.00, Kráska a zviera o 15.20, Masaryk o 17.30 - v sobotu a nedeľu aj o 13.20, Power Rangers o 15.00, 

17.40, 19.50, Rande naslepo o 15.10, Rocco o 21.00, Skryté zlo o 18.40, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 15.40, 17.50 - 

v sobotu a nedeľu aj o 13.30, 3D o 16.30, Únos o 18.00, 20.50, Vo veľkom štýle o 18.30, 20.40, Život o 20.20, (sobota, 

nedeľa) Balerína o 13.00, Kráska a zviera 3D o 13.40, LEGO Batman vo filme o 13.10, Všetko alebo nič o 13.40, 

DETSKÉ KINO - Ozzy o 13.00 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Cez kosti mŕtvych o 15.50, Power Rangers o 15.40, 18.00, Vo 

veľkom štýle o 18.20, Ghost in the Shell o 19.45, 3D o 17.50, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 13.50, 16.00, 3D o 14.10, 

Masaryk o 20.10, Skryté zlo o 20.20, Kráska a Zviera o 13.30, 15.10, Kong: Ostrov lebiek o 17.30, Únos o 20.00 hod., 

 

ÚSMEV - (piatok) Úkryt v ZOO o 17.00, Život o 19.30, Masaryk o 21.30, (sobota) LEGO Batman vo filme o 14.00, Rande 

naslepo o 16.15, Cez kosti mŕtvych o 18.30, Raw o 21.00, (nedeľa) Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 14.00, Úkryt v ZOO 

o 16.00, Ghost in the Shell o 18.30, Rande naslepo o 20.45 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Power Rangers o 15.40, 18.00, Vo veľkom 

štýle o 18.20, Cez kosti mŕtvych o 15.50, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 16.00, Ghost in the Shell 3D o 17.50, Masaryk 

o 20.10, Skryté zlo o 20.20, Únos o 20.00, v sobotu a nedeľu navyše: Kráska a zviera o 13.30, Šmolkovia: Zabudnutá 

dedinka o 13.50, 3D o 14.10 hod. 

 

DIVADLÁ 

https://korzar.sme.sk/c/20500348/kam-za-kulturou-piatok-7-sobota-8-a-nedela-9-aprila.html
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KOŠICE: 

 

ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - (piatok) Ronja, dcéra lúpežníka o 19.00 hod., (sobota) Ronja, dcéra 

lúpežníka o 16.00 hod., MALÁ SCÉNA - (piatok) Denník A. Frankovej o 19.00 hod., 

 

BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - (piatok) O bračekoch, sestričkách svätého Františka o 9.00, 10.30, 14.00, v nedeľu 

o 14.30 a 16.30 hod., 

 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - (piatok) Ženský zákon (po špiski) o 19.00 hod., (nedeľa) Palculienka o 16.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: 

 

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

Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990), Vlasta Žáková: Chyba 

kópie (do 30. 4.), Ján Lehotský - Moje druhé Ja (do 30. 4.); Tvorivé nedele, 

 

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

poklad, Výstava: Okrídlení pútnici - Tajomstvo vtáčej migrácie (do 30. 4.), Viribus Unitis - Storočnica úmrtia cisára 

Františka Jozefa I. (do 30. 4.), Kráľovná Až na kov - záchrana zbierok z hradu Krásna Hôrka (do 2. 7.), (Hviezdoslavova 

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

 

DOM REMESIEL (Hrnčiarska 11, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17) - Pastierske umenie v rohovine (do 16. 4.), 

 

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

techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie 

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

na Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; Pekná/Hezká architektúra 2017 (do 9. 

4.), 

 

KUNSTHALLE (Rumanova ul., ut - ne 11 - 18) - MASS (Media Art Slovak Scene) 2017 / vol. 1 (do 16. 4.), 

 

ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Rozchynennia (dissolution); (piatok) Imrich Veber - Something Is Missing 

/ Ťahanovce - vernisáž o 19.00 hod. (do 5. 5.), 
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KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - PAVILÓN ALFA - Svet v ukrajinsko-slovenských farbách (do 

14. 5.), LitPark - Výstava: Kde sa mačky túlajú (do 30. 4.), 

 

SYNAGÓGA (Puškinova ul.) - (nedeľa) Židovské Košice – nová expozícia. Židovské pamiatky, holokaust a prehliadka 

Galérie Ľudovíta Felda spojená s premietaním filmu o majstrovi. Odborná prednáška k tématike – PhDr. Jana Teššerová 

- kurátorka Galérie Ľ. Felda o 14.00 – 15.30, 15.30 – 17.00, 

 

KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život 

a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; 

 

SP. N. VES: 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: MaKCjZ - (nedeľa) HANDMADE trhy od 14.00 do 18.00 hod., Katarína Böhmová-Trizuljaková, Michaela 

Klimanová-Trizuljaková: Stíšenie (do 15. 5.), KAŠTIEĽ - Cesty do praveku východného Slovenska (do 23. 4.), DVORANA 

TREBIŠOVSKÉHO KAŠTIEĽA: Trebišovski pisanki - 28. ročník súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc (do 7. 

5.), (nedeľa) Víno a kraslice o 14.30 hod. (tvorivé dielne, trhy, atrakcie), MÚZEUM - Akad. marliarka Katarína Böhmová - 

Trizuliaková "Hodvábne čaro" (do 14. 5.), (nedeľa) Víno a kraslice od 14.30 dho 18.00 hod., Areál Svet zdravia - (piatok) 

Verejné večerné pozorovanie od 20.00 do 21.30 hod. 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (piatok) 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.), (sobota) - workshop - Makers' Club: Elektronika 

o 18.00 hod., (nedeľa) DanceFabrik: SVETLO, TIEŇ, POHYB o 16.00 hod., Francúzske filmy v Tabačke: Rabínov kocúr o 

17.30 hod., Spomienky o 20.15 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 17.50 - v sobotu a nedeľu aj o 13.00, 

Power rangers o 15.10, 17.40, Aj dvaja sú rodina o 20.00, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka 3D o 15.40, Vo veľkom štýle o 

20.20 - v sobotu a nedeľu aj o 13.30, Kráska a zviera o 15.50, Masaryk o 18.30, Rocco o 21.00, Chips o 16.00, Únos o 

18.20, Ghost in the Shell o 20.40, Rande naslepo o 15.30, Skryté zlo o 18.10, Kong: Ostrov lebiek o 20.30, (sobota, 

nedeľa) Kráska a zviera 3D o 13.10, LEGO Batman vo filme o 13.40, DETSKÉ KINO - Ozzy o 13.20 hod., 
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POPRAD: CINEMAX (piatok, sobota, nedeľa) Aj dvaja sú rodina o 15.40, Ghost in the Shell o 20.40, Power Rangers o 

15.10, 17.50, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka 17.40 - v sobotu a nedeľu aj o 13.20, 3D o 15.30, Únos o 19.50, Vo veľkom 

štýle o 20.30, (sobota, nedeľa) Kráska a zviera o 13.00, DETSKÉ KINO - Ozzy o 13.10 hod., 

 

HUMENNÉ: FAJN - (piatok) Rande naslepo o 17.00, Ghost in the shell o 19.30, (sobota) Šmolkovia: Zabudnutá dedinka 

o 15.00, Power rangers o 17.00, Ghost in the shell 3D o 19.30, (nedeľa) Ghost in the shell o 17.00, Úkryt v zoo o 19.30 

hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - (piatok) MS: Tučné prasa o 18.30, (nedeľa) MS: Psie srdce o 18.30 hod., 

HUMENNÉ: MsKS divadelná sála - (nedeľa) Poďme sa hrať o 15.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: 

 

KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, Prešov v praveku a 

dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické paličky - výstava 

prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História materiálnej a 

duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstava: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície národopisu s 

trojrozmerným materiálom; 

 

ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 51: MEDZIPOSCHODIE - Stála 

expozícia: Sakrálne umenie 15. - 19. storočia zo zbierok ŠG v Prešove, HLAVNÁ 51 a 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ, 

HLAVNÁ 53: SUTERÉN (Hlavná 53): Zimná záhrada/Ondrej Zimka+Ondrej 4+Milina Zimková (do 23. 4.), HLAVNÁ 51 a 

53: CHODBA - Zlatý súdok 2017 (do 30. 4.), 

 

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

Bárkányovej zbierky, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity: Humoroterapia - Miroslav BARTÁK (CZ) & Vladimír 

KAZANEVSKY (UA), 

 

Galéria Abylimpiáda - ZOM Prešov: Humoroterapia - Ľubomír KOTRHA (SK) & István KELEMEN (HU), 

 

Fakultná nemocnica J. A. Reimana: Humoroterapia - Pawel KUCZYNSKI (PL) & O SEKOER (BE), 

 

Wave - centrum nezávislej kultúry: Humoroterapia - Mauricio PARA (CO), 
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NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, 

EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, 

 

POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; Vladimír Gažovič - 

Všetko je len hra (do 23. 4.), Ivan Köhler - Rezidencia smrti (do 23. 4.), TatraBRICK FEST (do 21. 4.), ELEKTRÁREŇ - 

(nedeľa) Veľkonočné tvorivé dielne 14.00 - 16.00 hod., 

 

STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Yaro M. Kupčo - 

Putovanie Aljaškou a Yukonom, alebo ako som na Klondiku ryžoval zlato, výstava fotografií, 

 

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 

 

ZÁBAVA 

 

HUMENNÉ: DOM KULTÚRY - (piatok) Darujte predmety na charitu 9.00 - 19.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Značky na Hlinkovej ZMENIA 

 [Košice Dnes; 69/2017; 07/04/2017; s.: 4; JV ; Zaradenie: V MESTE] 

 

Pre uzavretý most cez Ružín znova upravia obchádzku do Spišskej Novej Vsi  

 

Dopravné značenie v Košiciach pre uzatvorený most cez Ružín sa bude znova meniť.  

 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) v reakcii na upozornenie denníka KOŠICE:DNES oznámila, že 

návesné smerové tabule na Hlinkovej ulici informujúce o obchádzke do Spišskej Novej Vsi si odporujú.  Pred 

križovatkou Hlinkovej a Národnej triedy je na modrej tabuli vyznačený smer rovno na Spišskú Novú Ves. O pár desiatok 

metrov ďalej pred križovatkou Hlinkova Komenského je už smer Spišská Nová Ves preškrtnutý.  Správa ciest KSK 

vysvetľuje, že pôvodný projekt označenia obchádzkových trás bol spracovaný ešte v decembri, teda pred uzatvorením 

mosta a odvtedy bol viackrát aktualizovaný.  

 

Do Spišskej cez Komenského   
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"Momentálne riešime ďalšiu zmenu dopravného značenia práve na tejto križovatke. Na dvoch návestiach bude 

odstránené preškrtnutie smerov Spišská Nová Ves a Margecany, čím bude doprava smerovaná z Hlinkovej ulice 

doprava na Komenského," povedala Katarína Jantošovičová z referátu styku s médiami KSK. Dodala, že na Komenského 

je už osadená dopravná značka so žltozeleným podkladom, ktorá určuje aktuálnu obchádzkovú trasu odsúhlasenú 

dopravným inšpektorátom. (JV 

 

FOTO: 

 

Smerové tabule o obchádzke na Hlinkovej si odporujú. 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  NEPREHLIADNITE 

 [Korzár; 82/2017; 07/04/2017; s.: 6; Redakcia ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

PIATOK 7. 4. 

 

Potulky mestom Košice 

 

KOŠICE. Počas ďalších potuliek od dnes do nedele spoznáte Košice v období renesancie. 

 

Lucie Bílá 

 

KOŠICE. Dnešný koncert známej českej speváčky začína o 19.00 hod. v Dome umenia. 

 

Ronja- Príbeh lúpežníka 

 

KOŠICE. Dnes o 19.00 hod. má v Historickej budove ŠD Košice premiéru Ronja, dcéra lúpežníka. Príbeh z pera Astrid 

Lind-grenovej režíroval Peter Palik. 

 

Oliver Filan/Kórejské denníky 

 

POPRAD. V klub Zóne Domu kultúry o 18.00 h. sa dozviete všetko, čo by ste o Kórei chceli vedieť. Oliver Filan v Kórei 

žil, pracoval a spoznal krajinu nielen ako turista, ale poriadne do hĺbky. 

 

Ukážeme, čo dokážeme 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom osvetovom stredisku sa uskutoční o 10.00 h. vernisáž výtvarných prác žiakov s 

mentálnym postihnutím Špeciálnej základnej školy na Fabiniho ul. v Spišskej Novej Vsi. Zbierka, ktorú môžete vidieť, 

pozostáva z 51 výtvarných prác žiakov vo veku od 8 do 15 rokov. 

 

Čin roka 2016 

 

MICHALOVCE. Vo veľkej sále MsKS sa o 17.00 uskutoční podujatie To najlepšie, čo v meste Michalovce máme, spojené 

s odovzdávaním ocenení Čin roka 2016. V programe vystúpi Talent-um. 

 

SOBOTA 8. 4. 

 

Spievankovo 

 

KOŠICE. Obľúbené pesničky od Spievanky a Zahrajka zo Spievankova si najmenší vypočujú v sobotu o 11.00 hod. v 

divadle Grand. 

 

Pat a Mat s kamarátmi 

 

PREŠOV. Rozprávkové divadelné predstavenie, v ktorom sa predstavia známe rozprávkové postavičky z večerníčkov: 

Pat a Mat, Maťko a Kubko, Slimák Maťo a škriatok Klinček, Traja chrobáci, Majka z Gurunu, Deduško Večerníček. V kine 

Scala v sobotu o 16.00 hod. 

 

Podoby hovoreného slova 

 

PREŠOV. Tvorivé dielne na tému Podoby hovoreného slova začnú v Divadle Jonáša Záborského, na útvare osvetovej 

činnosti v sobotu od 10.00 hod. Pripravené je moderovanie, prednes, rétorika a to, čo ich spája i odlišuje. 

 

Tatoo show 

 

PREŠOV. Tatoo show odštartuje v PKO Čierny orol v sobotu o 11.00 hod. Jedinečná tetovacia súťaž s medzinárodnou 

účasťou, pripravený je program s kapelami Satin Lead a ElevenHill, ale i pole dance a tombola. Predstaví sa viac ako 40 

špičkových profesionálnych tetovačov, i hosť z Nového Zélandu. 

 

NEDEĽA 9. 4. 

 

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

Galérie Ľudovíta Felda spojená s premietaním filmu o majstrovi sa uskutoční v nedeľu. Prvý vstup je o 14.00 hod. druhý o 

15.30 hod. 

 

Turistika 

 

KOŠICE. TJ Horec Košice pozýva v nedeľu na turistický kultúrnopoznávací zájazd do Trebišova: prehliadka mesta, 

vlastivedné múzeum a kaštieľ Andrássyho, vínne slávnosti (5 km). Zraz na ŽS, odchod vlaku o 9:01 hod. Akciu organizuje 

Č.Čermák. 

 

Rozprávka o zlatej rybke 

 

PREŠOV. Prešovské divadlo Komika uvádza rodinný titul – veršovaný text klasika ruskej literatúry, svetovo uznávaného 

básnika vrcholného romantizmu Alexandra Sergejeviča Puškina v nedeľu o 16.00 v PKO Čierny orol. 

 

O fúzatej Snehulienke 

 

SVIT. V Dome kultúry o 16.00 h. si môžete pozrieť rozprávku v podaní Divadla Na Doske o fúzatej Snehulienke. 

Pripravená je rozprávková klauniáda plná zaujímavých nápadov s množstvom humoru, pesničiek s peknými aj známymi 

melódiami, so živou hudbou sprevádzanou zaujímavým nástrojom ukulele. 

 

Poďme sa hrať 

 

HUMENNÉ. V divadelnej sále Domu kultúry je pre deti o 15.00 hod. pripravené poučné divadelné predstavenie Poďme sa 

hrať, v ktorom Ela a Bea šantia, no hlavne vymýšľajú ako a na čo sa zahrať. 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  V Levoči začali s výstavbou obchodného centra 

 [Korzár; 82/2017; 07/04/2017; s.: 5; sita ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Vďaka novým obchodným prevádzkam by mohlo pribudnúť 50 pracovných miest. 

 

LEVOČA. V Levoči začali s výstavbou obchodného centra, tvoriť ho bude deväť samostatných obchodných prevádzok. 

Podľa primátora mesta Milana Majerského bol dopyt po takomto obchodnom centre. Vytvoriť by mohlo zhruba 50 

pracovných miest. "Je to priestor pre rozvoj mesta, keďže bude magnetom aj pre obyvateľov ostatných obcí. Doteraz 

viedol v tomto smere Poprad a Spišská Nová Ves, vybudovaním centra bude mať aj okres Levoča takýto priestor," 

povedal Majerský. Podľa informácií na internetovej stránke mesta by mala byť stavba ukončená do decembra 2018. 
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Investorom je košická firma 

 

Obchodné centrum buduje súkromný investor, je ním spoločnosť Europrojekt Delta 4 Sk z Košíc. Nachádzať sa bude v 

širšom centre mesta v blízkosti Popradskej cesty pri obchodnom centre Lidl. Pôjde o objekt s obdĺžnikovým pôdorysom, 

zastavaná plocha predstavuje takmer štyritisíc štvorcových metrov, uvádza sa v materiáloch mesta. "Tvar a veľkosť 

objektu sú upravené tak, že zohľadňujú originalitu danej lokality, tvar a veľkosť územia a všetky vzťahy, súvisiace s 

daným pozemkom," informovalo mesto vo verejnej vyhláške. Stavba sa realizuje na základe nájomnej zmluvy medzi 

mestom Levoča a spoločnosťou Europrojekt Delta 4 Sk. (sita) 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


