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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Predstavujeme hlavné sestry siete nemocníc Svet zdravia 

     [Sestra; 03/2017,04/2017; 21/04/2017; s.: 40; MUDr. Róbert Hill ; Zaradenie: NEZARADENÉ] 

1.2. Ocenili knihu z Lučenca 

     [Novohradské noviny; 16/2017; 25/04/2017; s.: 2; tasr ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/ VYHODNOTENIE] 

1.3. Súdna rada nevyriešila problém s menovaním dvoch sudcov 

     [Rádio Slovensko, 22:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 25/04/2017;  Peter Hanák; Zaradenie: z domova] 

1.4. OBRAZOM: V Smižanoch to žilo tradíciami. Svoje umenie predviedli malí folkloristi 

     [spisska.dnes24.sk; 26/04/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.5. Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák bude aj v regiónoch 

     [etrend.sk; 26/04/2017; SITA ; Zaradenie: MEDIALNE/Monitoring] 

1.6. Festival Zlatý žobrák aj v regiónoch 

     [vucke.sk; 26/04/2017; Katarína Jantošovičová ] 

1.7. Július Hudáček už oznámil svoj nový klub, bude chytať v KHL 

     [tvnoviny.sk; 26/04/2017; BRATISLAVA/Robert Ďurkáč ; Zaradenie: Hokej] 

1.8. Filmový festival Zlatý žobrák pokračuje a rozširuje sa do regiónov 

     [kosice.korzar.sme.sk; 26/04/2017; TASR ; Zaradenie: Košice Korzár / Kultúra v Košiciach a v okolí] 

1.9. Netradičný deň novoveských školákov: Takto si pripomenuli Deň Zeme, FOTO a VIDEO 

     [spisska.dnes24.sk; 26/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.10. Elsőfokú riasztás lesz érvényben az erős szél miatt – néhol árvíz is lehet 

     [parameter.sk; 26/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

1.11. Ďalšia rana! Meteorológovia vydali hrozivé varovanie: MAPA Tejto časti Slovenska hrozia povodne 

     [topky.sk; 26/04/2017; SITA ; Zaradenie: Domáce] 

1.12. Slovensko čakajú silné dažde, ktoré môžu spôsobiť povodne 

     [webnoviny.sk; 26/04/2017; SITA ; Zaradenie: SprávySlovensko] 

1.13. Tradície treba pestovať od malička: Dôkazom toho sú aj deti z Rožňavy, FOTO 

     [roznava.dnes24.sk; 26/04/2017; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

1.14. Výstrahy SHMÚ: Hrozí silný vietor, dážď aj povodne 

     [tvnoviny.sk; 26/04/2017; BRATISLAVA/zg ; Zaradenie: Domáce] 

1.15. Sever a stred Slovenska zasiahnu silné dažde. Niekde hrozia aj povodne 

     [aktualne.sk; 26/04/2017; SITA ; Zaradenie: Slovensko O počasí] 

1.16. Čo ponúkne máj v Spišskej a okolí? Prinášame vám TOP 10 podujatí 

     [spisska.dnes24.sk; 26/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.17. Úspešné premeny sídiel kultúrnych inštitúcií predstaví seminár 

     [vucke.sk; 26/04/2017; Archív KSK ] 

1.18. Prehliadaný sektor vlani vytvoril tisíce pracovných miest a plánuje ďalší rast 

     [etrend.sk; 26/04/2017; Lukáš Kvašňák ; Zaradenie: eTREND] 

1.19. Meteorológovia varujú pred lejakmi na severe, hrozia aj povodne 

     [domov.sme.sk; 26/04/2017; SITA ; Zaradenie: Domov] 
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1.20. Pozor! V najbližších hodinách nám hrozia silné dažde a povodne 

     [nasazilina.sme.sk; 26/04/2017; SITA ; Zaradenie: Žilina / Spravodajstvo] 

1.21. Slovensko čakajú silné dažde, ktoré môžu spôsobiť povodne 

     [nextfuture.sk; 26/04/2017; Next Future SITA ] 

1.22. Mladí futbalisti odohrali ďalšie zápasy 

     [spis.korzar.sme.sk; 27/04/2017; fkpp ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.23. Tipy na dnes - štvrtok 27. apríla 

     [korzar.sme.sk; 27/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.24. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 27. apríla 

     [korzar.sme.sk; 27/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.25. Kam za kultúrou - štvrtok 27. apríla 

     [korzar.sme.sk; 27/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.26. V tanci mám rád nápady a voľnosť 

     [Pravda; 97/2017; 27/04/2017; s.: 5,6,7,8; Helena Dvořáková ; Zaradenie: Pravda magazín] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Predstavujeme hlavné sestry siete nemocníc Svet zdravia 

 [Sestra; 03/2017,04/2017; 21/04/2017; s.: 40; MUDr. Róbert Hill ; Zaradenie: NEZARADENÉ] 

 

Tak ako Svet zdravia pred rokom s veľkými očakávaniami uviedol do funkcie hlavných lekárov pre jednotlivé medicínske 

odbory, situácia sa teraz opakuje s hlavnými sestrami a s hlavným rádiologickým technikom. Za posledný rok sme urobili 

veľa práce a je pochopiteľné, že očakávania aj voči hlavným sestrám sú vysoké ide najmä o ich podporu a o praktický 

prístup k zmenám. Spolu s lekármi najlepšie rozumejú prostrediu nemocnice a bez nich nik nedokáže uviesť do praxe 

nové myšlienky a nápady, či už ide o drobné zmeny alebo, naopak, o veľké strategické projekty. Za všetko uvediem dva 

príklady. V Spišskej Novej Vsi práve spúšťame chirurgický kontrolný list WHO, aby sme eliminovali riziko záměny 

pacientov v operačnej sále alebo nesprávneho chirurgického výkonu. Rovnako tak sa začína prípravná fáza projektu 

Bezbolestná nemocnica, moderného konceptu, ktorý posunie kvalitu zdravotnej starostlivosti na novú úroveň. Hlavné 

sestry budú spolu s hlavnými lekármi kľúčovými ľuďmi na dosiahnutie týchto zmien. Majú plnú dôveru a teším sa, že na 

konci roka budeme môcť konštatovať, že aj v ich prípade sa očakávania splnili. 

 

MUDr. Róbert Hill 

 

medicínsky riaditeľ, Svet zdravia 

 

www.svetzdravia.com 

 

Onkológia Mgr. Ivana Butkovská hlavná sestra oddelenie klinickej onkológie a rádioterapie Michalovce 
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OAMIS Mgr. Juliana Seničová hlavná sestra JIS v chirurgických odboroch Michalovce 

 

Neurológia PhDr. Anna Fungáčová hlavná sestra oddelenie vnútorných odborov Žiar nad Hronom 

 

Úrazová chirurgia a ortopédia Mgr. Dagmar Uhrinová hlavná sestra oddelenie úrazovej chirurgie Michalovce 

 

Psychiatria Mgr. Magdaléna Kureková hlavná sestra psychiatrické oddelenie Rimavská Sobota 

 

Hematológia a transfúziológia Mgr. Mária Kaščáková hlavná zdrav, laborantka hematologicko - transfúziologické 

oddelenie Vranov nad Topľou 

 

Chirurgia Mgr. Renáta Borská hlavná sestra oddelenie COS a centrálnej sterilizácie Galanta 

 

Oftalmológia Mgr. Jana Barilová hlavná sestra oftalmológia - JZS Trebišov 

 

Neonatológia Mgr. Iveta Sedláčková hlavná sestra neonatologické oddelenie Humenné 

 

Vnútorné lekárstvo Mgr. Monika Gergelyová hlavná sestra oddelenie vnútorného lekárstva Trebišov 

 

Rádiológia Slavomír Imriš Hlavný rádiologický technik rádiodiagnostické oddelenie Žiar nad Hronom 

 

Gynekológia a pôrodníctvo Mgr. Radoslava Cifríková hlavná pôrodná asistentka gynekologicko - pôrodnícke odd., 

Partizánske 

 

Urgentná medicína Bc. Silvia Štefánikova hlavná sestra oddelenie urgentného príjmu Spišská Nová Ves 

 

Dlhodobo chorí, geriatria a FBLR Mgr. Zdenka Grajcárová hlavná sestra oddelenie dlhodobo chorých, Trebišov 

 

Operačné sály a centrálna sterilizácia Mgr. Júlia Birošová hlavná sestra oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie 

operačné sály, Sp. N. Ves 

 

Pediatria PhDr. Milena Cifruľáková hlavná sestra pediatrické oddelenie Michalovce 

 

ORL Mgr. Miroslava Jakabová hlavná sestra ORL - JZS Trebišov 

 

Prioritné úlohy hlavnej sestry: 

 

rozpracovávanie koncepcie v odbore ošetrovateľstvo; 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

27. 4. 2017 

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

 

riadenie kompetenčných tímov; štandardizácia ošetřovatel skej starostlivosti; 

 

odborná spolupráca s oddelením centrálneho nákupu; 

 

odborná participácia na procese internej kontroly a manažmentu kvality; 

 

prezentácia SZ vo vzťahu k odbornej a laickej verejnosti. 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Ocenili knihu z Lučenca 

 [Novohradské noviny; 16/2017; 25/04/2017; s.: 2; tasr ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/ VYHODNOTENIE] 

 

Štátna vedecká knižnica vystavuje najkrajšie kalendáre, knihy a propagačné materiály. 

 

BANSKÁ BYSTRICA/LUČENEC. Do začiatku mája budú v Štátnej vedeckej knižnici (ŠVK) v Banskej Bystrici vystavené 

Najkrajšie kalendáre Slovenska na rok 2017 a Najkrajšie knihy a propagačné materiály vydané v uplynulom roku, ktoré 

získali prestížne ocenenia. 

 

Ako informoval Dušan Jarina z ŠVK, súťaž kalendárov, jediná v našej republike, si pripomenula už 25. výročie svojho 

trvania. Medzi ocenenými kalendármi boli aj diela Víno Masaryk, Čečejovce na starých pohľadniciach, Spišská Nová 

Ves Mohlo to byť aj inak, Miroslav Saniga 2017 a Reliéfny kalendár pre zrakovo postihnutých s tematikou život v 

karikatúrach. 

 

"V súťaži kníh boli ocenené diela z mesta Lučenec Synagóga v premenách času, Márie Ščuryovej Stará Bystrica a okolie, 

Vladimíra Bártu a Vladimíra Bartu juniora: Slovensko, Slovakia, Slowakei exkluzív. Z propagačných materiálov získal prvé 

miesto prospekt Mesto Vysoké Tatry a Turistický sprievodca mesta Revúca," dodal Jarina. 

 

(TASR) 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Súdna rada nevyriešila problém s menovaním dvoch sudcov 

 [Rádio Slovensko, 22:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 25/04/2017;  Peter Hanák; Zaradenie: z domova] 
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Jana Belovičová, moderátorka: "Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská neodvolá predsedu súdu v Spišskej Novej Vsi 

Jána Slovinského. Pochybenie jeho súdu pri zostavovaní výberovej komisie na budúcich sudcov totiž spôsobilo, že 

prezident Andrej Kiska nevymenoval dvoch kandidátov z konkurzu, keďže podľa prezidenta boli vybraní nezákonne." 

 

Peter Hanák, redaktor: "Okresný súd v Spišskej Novej Vsi pri konkurze na nových sudcov komisiu obsadil inými členmi 

ako predpisoval zákon. Konkrétne namiesto nominantov Súdnej rady boli v komisii nominanti ministerstva. Kandidátov na 

sudcov, ktorých vybrala táto komisia, prezident Andrej Kiska odmietol vymenovať. Súdu už teraz dvaja sudcovia chýbajú. 

Podľa predsedu súdu Jána Slovinského pochybila zamestnankyňa, ktorá si pomýlila dve databázy členov komisií." 

 

Ján Slovinský, predseda Okresného súdu Spišská Nová Ves: "Jeden člen výberovej komisie nebol vymenovaný so 

správnej databázy, ktoré databázy sa menili a jednoducho sa to proste neusledovalo. Stalo sa to formálne pochybenie a 

mám na to názor, že to nie je dôvod, aby sa výberové konanie vyhlásilo za proste neplatné. Akože bola rovnosť 

uchádzačov zachovaná." 

 

Peter Hanák: "Kandidátom na sudcov teraz hrozí, že budú musieť celé výberové konanie, ktoré môže trvať aj rok, 

absolvovať znovu. Predseda súdu Ján Slovinský sa už obom za to ospravedlnil. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská 

sa s ním nestretla. Podľa nej si chybu priznal aj nezľahčuje ju. Podľa hovorcu Petra Bublu ho ministerka neodvolá." 

 

Peter Bubla, hovorca ministerstva spravodlivosti: "Ministerka verí, že situácia pokiaľ ide o menovanie uchádzačov, bude v 

dohľadnej dobe uzavretá a nateraz necíti potrebu vyvodzovať personálnu zodpovednosť voči predsedovi aby nesťažila aj 

tak dosť komplikovanú situáciu Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi." 

 

Peter Hanák: "Súdna rada situáciu nevyriešila, lebo na žiadny z návrhov sa nenašiel dostatočný počet hlasov. Platné 

teda zostáva posledné uznesenie, ktorým Súdna rada odporúča týchto kandidátov na vymenovanie. Kancelária 

prezidenta potvrdila svoje minulotýždňové stanovisko, že prezident kandidátov nevymenuje, kým nebudú odstránené 

vytknuté nezákonnosti." 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  OBRAZOM: V Smižanoch to žilo tradíciami. Svoje umenie predviedli malí folkloristi 

 [spisska.dnes24.sk; 26/04/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/obrazom-v-smizanoch-to-zilo-tradiciami-svoje-umenie-predviedli-mali-folkloristi-268705 

 

 V susedných Smižanoch to žilo folklórom. Tentokrát svoje umenie predviedli tí najmenší na regionálnej súťaži detských 

folklórnych súborov. 

 

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Obecným kultúrnym centrom v Smižanoch usporiadalo v 

sobotu 22.apríla v Kultúrnom dome v Smižanoch regionálnu súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov pod 

názvom "Na tej luke, na želenej" pre okresy Gelnica a Spišská Nová Ves. 

http://spisska.dnes24.sk/obrazom-v-smizanoch-to-zilo-tradiciami-svoje-umenie-predviedli-mali-folkloristi-268705
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Na súťažnej prehliadke sa zúčastnilo celkovo sedem detských folklórnych súborov z toho päť DFS za okres Gelnica a 

dva DFS za okres Spišská Nová Ves.Na úvod sa všetkým zúčastneným predstavila detská spevácka skupina Šafolka – 

účastník finále súťaže Zem spieva. 

 

Prečítajte si aj 

 

Po vystúpení Šafolky už javisko patrilo súťažiacim – detským folklórnym súborom. Nakoľko sa jednalo o súťaž, výkony 

jednotlivých súborov hodnotila odborná porota. Novinkou tohtoročnej súťaže bol postup pri hodnotení jednotlivých 

súborov. Porota na regionálnej súťaži zadelila súťažiace kolektívy najskôr do pásiem, vyhodnotenie kto postúpi na 

krajskú súťaž do Buzice 13. mája 2017, sa uskutočnilo až po uskutočnení všetkých okresných resp. regionálnych kôl v 

Košickom kraji. 

 

Postupujúci na krajskú súťaž z regionálnej súťažnej prehliadky okresov Spišská Nová Ves a Gelnica sú: 

 

- DFS Oriešok Smižany 

- DFS Jadlovček Margecany 

- DFS Radosť Spišské Vlachy 

 

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

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák bude aj v regiónoch 

 [etrend.sk; 26/04/2017; SITA ; Zaradenie: MEDIALNE/Monitoring] 

https://medialne.etrend.sk/televizia-monitoring/medzinarodny-festival-lokalnych-televizii-zlaty-zobrak-bude-aj-v-regionoch.html 

 

Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák 2017 sa prvý raz v jeho doterajšej histórii rozširuje do regiónov 

Košického samosprávneho kraja (KSK). Tento rok okrem Košíc zavíta aj do Michaloviec, Spišskej Novej Vsi a do 

Rožňavy. Jeho 23. ročník sa uskutoční 7. až 10. júna. Košický samosprávny kraj bude v tomto roku partnerom festivalu a 

podporí ho sumou 35-tisíc eur aj premietaním filmov v jeho regionálnych kultúrnych zariadeniach. Informovala o tom 

Katarína Jantošovičová z KSK. 

 

Do organizovania festivalu sa zapojili mestské úrady a kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – 

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi a mesto Michalovce. Na 

festivale sa podieľajú aj lokálne televízie TV Mistral Michalovce, TV Zemplín, TV Reduta Spišská Nová Ves a Rožňavská 

televízia. 

https://medialne.etrend.sk/televizia-monitoring/medzinarodny-festival-lokalnych-televizii-zlaty-zobrak-bude-aj-v-regionoch.html
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"Z pozície kraja je tento festival značkou a platformou pre odvetvie filmovej tvorby, ktorá je súčasťou kreatívneho 

priemyslu. Napojenie našich tvorcov - ľudí zo sektoru MEDIA ART, na zahraničných účastníkov by mohlo byť prínosom a 

zvýšením konkurencieschopnosti v tomto segmente. V regióne máme veľa talentovaných ľudí, ktorí nám odchádzajú 

tvoriť tam, kde majú lepšie podmienky a toto by sme chceli zmeniť," uviedla vedúca odboru kultúry KSK Jana Kovácsová. 

 

Ako informovala riaditeľka festivalu a správkyňa Nadácie City TV Eva Děkanovská, v tomto roku je na festival 

prihlásených 280 filmov z 53 krajín. Zastúpenie majú mladí autori, produkčné spoločnosti aj lokálne televízie. 

 

"Teší nás, že si filmy zo svetovej produkcie môžu pozrieť aj diváci v troch okresných mestách kraja. Vítame to a 

považujeme za ďalší rozmer jedinečného európskeho fóra lokálnych vysielateľov a filmárov. Verejnosti ponúkneme to 

najlepšie aj z minulých ročníkov," povedala Děkanovská. Dodala, že prínosom festivalu sú nielen filmy, ale aj workshopy 

na závažné témy, možnosť konfrontácie tvorby, ale aj nadviazania nových vzťahov. V posledných rokoch má festival aj 

zaujímavé sprievodné podujatia, ktoré sa uskutočnia aj v regiónoch. 

 

V Michalovciach sa budú filmy premietať v stredu 7. júna v kine Centrum v Mestskom kultúrnom stredisku. Sprievodným 

podujatím bude premiéra videoklipu o meste z produkcie mladého rapera Tomáša Jaspera Vajdu. "Jeho klip o Srdci 

Zemplína budeme prezentovať počas celého dňa pred každým premietaním," informovala riaditeľka TV Mistral 

Michalovce Viera Pakánová. 

 

"V Rožňave bude sprievodným podujatím akcia v spolupráci s Gemerskou knižnicou P. Dobšinského nazvaná Nerušte 

ma, čítam!. Uskutoční sa vo štvrtok 8. júna na Námestí baníkov. Premietanie filmov bude v kine Apollo v Dome tradičnej 

kultúry Gemera na Betliarskej ulici," uviedla riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožnave Helena Novotná. 

 

V Spišskej Novej Vsi sa bude premietať v kine Mier vo štvrtok 8. júna. "Pri Spišskom osvetovom stredisku funguje klub 

amatérskych filmárov, ktorí v deň premietania na Spiši využijú prítomnosť hostí a organizujú workshop na praktickú tému 

tvorby a financovania reportáží," povedala riaditeľka Spišského osvetového strediska Vladimíra Barbuščáková. 

 

Predsedom poroty festivalu Zlatý žobrák 2017 bude Rogger Worrod zo Švajčiarska. Za lokálne televízie sú členmi poroty 

Marcel Děkanovský a Karin Ragulová zo Slovenska. Produkčné spoločnosti v porote zastupujú Ovidiu Dumitrana z 

Rumunska a James Sutherland-Smith z Veľkej Británie. Sekciu mladých autorov zastupujú Talianka Elena Romanato a 

Darko Kovič zo Srbska. 

 

Záverečný ceremoniál a odovzdávanie ocenení v jednotlivých kategóriách bude v sobotu 10. júna v Dome umenia v 

Košiciach. 

 

Medzinárodný festival lokálnych televízií bol založený v roku 1995 vďaka snahe jednej zo vznikajúcich slovenských 

lokálnych televízií v Košiciach. Vznikol ako svojpomocná snaha a v tomto duchu pokračuje dodnes. Festival Zlatý Žobrák 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

27. 4. 2017 

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

pomohol svojou súťažnou prehliadkou, workshopmi a stretnutiami zástupcov lokálnych televízií definovať ideu lokálnych a 

regionálnych médií, a to nielen vo východnej Európe, ale aj v rámci celého európskeho kontinentu. 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Festival Zlatý žobrák aj v regiónoch 

 [vucke.sk; 26/04/2017; Katarína Jantošovičová ] 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/kultura/aktuality/festival-zlaty-zobrak-aj-regionoch.html 

 

Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák 2017 sa rozširuje do regiónov Košického kraja. Košický 

samosprávny kraj bude v tomto roku jeho partnerom. Podporí ho finančne aj premietaním filmov vo svojich regionálnych 

kultúrnych zariadeniach. 

 

Festival Zlatý žobrák tohto roku okrem Košíc zavíta aj do Michaloviec, Spišskej Novej Vsi a do Rožňavy. Jeho 23. ročník 

sa uskutoční v dňoch 7. – 10. júna 2017. 

 

Najstarší a stále jediný festival svojho druhu v Európe je považovaný za jedno z najväčších mediálnych podujatí. 

Rozšírením premietania filmov do troch okresných miest podporí rozvoj regiónu v sociálnej a kultúrnej oblasti. Do 

organizovania festivalu sa v týchto troch mestách zapojili mestské úrady a kultúrne organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, v ktorom sa budú priamo 

premietať filmy a Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kde sa uskutoční workshop pre stredoškolákov a 

miestnych filmárov na tému Tvorba reportáže a spôsob financovania amatérskej reportáže. Na festivale sa podieľajú aj 

lokálne televízie TV Mistral Michalovce, TV Zemplín, TV Reduta Spišská Nová Ves a Rožňavská televízia. 

 

"Z pozície kraja je tento festival značkou a platformou pre odvetvie filmovej tvorby, ktorá je súčasťou kreatívneho 

priemyslu. Napojenie našich tvorcov, ľudí zo sektoru MEDIA ART, na zahraničných účastníkov by mohlo byť prínosom a 

zvýšením konkurencieschopnosti v tomto segmente. V regióne máme veľa talentovaných ľudí, ktorí nám odchádzajú 

tvoriť tam, kde majú lepšie podmienky a toto by sme chceli zmeniť," hovorí Jana Kovácsová, vedúca odboru kultúry 

Košického samosprávneho kraja. Kraj festival podporí sumou 35 000 eur.  

 

Rozšírenie festivalu vítame 

 

V tomto roku je na festival prihlásených 280 filmov z 53 krajín. Zastúpenie majú mladí autori, produkčné spoločnosti aj 

lokálne televízie. "Teší nás, že každý rok sa autori prihlásia s kvalitnejšími filmami. V tomto roku máme o to väčšiu radosť, 

že si filmy zo svetovej produkcie môžu pozrieť aj diváci v troch okresných mestách kraja. Vítame to a považujeme za 

ďalší rozmer jedinečného európskeho fóra lokálnych vysielateľov a filmárov. Verejnosti ponúkneme to najlepšie aj z 

minulých ročníkov," vysvetľuje Eva Děkanovská, riaditeľka festivalu a správkyńa Nadácie City TV, ktorá festival 

organizuje. 

 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/kultura/aktuality/festival-zlaty-zobrak-aj-regionoch.html
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Premietanie v regiónoch 

 

Veľkým prínosom festivalu sú nielen filmy, ale aj workshopy na závažné témy, možnosť konfrontácie tvorby, ale aj 

nadviazania nových vzťahov. V posledných rokoch má festival aj zaujímavé sprievodné podujatia. Aj tie sa okrem 

samotného premietania filmov uskutočnia v regiónoch.  

 

V Michalovciach sa budú filmy premietať v stredu 7. júna v kine Centrum v Mestskom kultúrnom stredisku. Sprievodným 

podujatím bude premiéra videoklipu o meste z produkcie mladého rapera Tomáša Jaspera Vajdu. "Jeho klip o Srdci 

Zemplína budeme prezentovať počas celého dňa pred každým premietaním o 9.00, 11.00, 13.00 hodine, aj pred 

večerným premietaním o 19. hodine," hovorí Viera Pakánová, riaditeľka TV Mistral Michalovce. 

 

"V Rožňave bude sprievodným podujatím akcia v spolupráci s Gemerskou knižnicou P. Dobšinského nazvaná "Nerušte 

ma, čítam!". Uskutoční sa v deň festivalu vo štvrtok 8. júna na Námestí baníkov. Premietanie filmov bude v kine Apollo v 

Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej ulici," prezrádza Helena Novotná, riaditeľka Gemerského osvetového 

strediska v Rožnave. .  

 

V Spišskej Novej Vsi sa bude premietať v kine Mier vo štvrtok 8. júna v časoch o 9.00, 11.00 a 13.00 hodine. "Pri 

Spišskom osvetovom stredisku funguje klub amatérskych filmárov, ktorí v deň premietania na Spiši – teda 8. júna využijú 

prítomnosť hostí z festivalu a organizujú si workshop na praktickú tému tvorby a financovania reportáží," hovorí Vladimíra 

Barbuščáková, riaditeľka Spišského osvetového strediska. 

 

O festivale 

 

Medzinárodný festival lokálnych televízií bol založený v roku 1995 vďaka zmene v politickom a ekonomickom systéme a 

vďaka snahe jednej zo vznikajúcich slovenských lokálnych televízií. Vznikol ako svojpomocná snaha a v tomto duchu 

pokračuje dodnes. Festival Zlatý Žobrák pomohol svojou súťažnou prehliadkou, workshopmi a stretnutiami zástupcov 

lokálnych televízií definovať ideu lokálnych a regionálnych médií, a to nie len vo východnej Európe, ale aj v rámci celého 

európskeho kontinentu. Organizátori festivalu stále považujú túto časť mediálneho priestoru za neoceniteľnú súčasť 

budovania demokratických princípov a ekonomického rozvoja. 

 

Predsedom poroty festivalu Zlatý žobrák 2017 bude Rogger Worrod zo Švajčiarska. Za lokálne televízie sú členmi poroty 

Marcel Děkanovský a Karin Ragulová zo Slovenska. Produkčné spoločnosti v porote zastupujú Ovidiu Dumitrana z 

Rumunska a James Sutherland-Smith z Veľkej Británie. Sekciu mladých autorov zastupujú Talianka Elena Romanato a 

Darko Kovič zo Srbska.  

 

Záver aj s oceneniami z okresných miest 
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Záverečný ceremoniál odovzdávania ocenení v jednotlivých kategóriách bude v sobotu 10. júna 2017 v Dome umenia v 

Košiciach. Ocenenia niektorým víťazom odovzdajú primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný, primátor Michaloviec Vilam 

Záhorčák a viceprimátor Rožňavy Dionýz Kémeny.  

 

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová 

 

Zverejnil: Mgr. Zuzana Bobríková 

Vytvorené: 26.04.2017 11:29 

Upravené: 26.04.2017 17:11  
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1.7.  Július Hudáček už oznámil svoj nový klub, bude chytať v KHL 

 [tvnoviny.sk; 26/04/2017; BRATISLAVA/Robert Ďurkáč ; Zaradenie: Hokej] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1867630 

 

rdurkac 

 

Rodák zo Spišskej Novej Vsi odchytal uplynulé tri sezóny vo švédskej lige v drese Örebro. 

 

Brankár Július Hudáček. Foto: TV Markíza 

 

Slovenský hokejový brankár Július Hudáček oznámil meno svojho nového zamestnávateľa. Podľa informácií na jeho 

profile na sociálnej sieti sa dohodol na podmienkach kontraktu s tímom Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Severstaľ 

Čerepovec. 

 

Rodák zo Spišskej Novej Vsi odchytal uplynulé tri sezóny vo švédskej lige v drese Örebro, kde patril k miláčikom tribún. 

Predtým hájil bránku Pardubíc, Sibiru Novosibirsk, Frölundy, Södertälje, či Košíc. 

 

Päťkrát sa so slovenskou reprezentáciou zúčastnil na majstrovstvách sveta, v bránke sa však predstavil len na dvoch 

turnajoch (2015 a 2016). Starší brat útočníka Libora však figuruje aj v súčasnej nominácii kouča Zdena Cígera v príprave 

pred šampionátom v Nemecku a vo Francúzsku. 

 

Športové výsledky Futbal Tenis Hokej Basketbal 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Filmový festival Zlatý žobrák pokračuje a rozširuje sa do regiónov 

http://www.tvnoviny.sk/a/1867630
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 [kosice.korzar.sme.sk; 26/04/2017; TASR ; Zaradenie: Košice Korzár / Kultúra v Košiciach a v okolí] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20518389/filmovy-festival-zlaty-zobrak-pokracuje-a-rozsiruje-sa-do-regionov.html 

 

Je jediný svojho druhu v Európe, bude v júni. 

 

KOŠICE. Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák, ktorý je jediný svojho druhu v Európe, pokračuje aj tento 

rok v Košiciach. 

 

Jeho 23. ročník sa uskutoční v dňoch 7. až 10. júna, oproti minulosti sa rozšíri do regiónov, filmy sa budú premietať aj v 

Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a Rožňave. 

 

V tomto roku je na festival prihlásených 280 filmov z 53 krajín z celého sveta. 

 

Súťaží sa v troch sekciách, zastúpenie majú mladí autori, produkčné spoločnosti aj lokálne televízie. 

 

Uvažovali nad presunom 

 

Vzhľadom na silno medzinárodný charakter festivalu a organizačné a finančné problémy tvorcovia podujatia po minulom 

ročníku vážne uvažovali o jeho presune do iných európskych metropol. 

 

Festival napokon tento rok podporil sumou 35 000 eur Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý sa stal jeho partnerom. 

 

"Pomoc prišla v poslednej chvíli, povedala by som, pre Košice, lebo mali sme už pozvánku do Turecka presunúť celý 

festival tam," povedala riaditeľka festivalu Eva Děkanovská. 

 

Základňa v Dome techniky 

 

Základňa podujatia bude tento rok v košickom Dome techniky, kde budú prebiehať verejné prehliadky súťažných filmov a 

popoludňajšie diskusie. 

 

Do Kina Úsmev môžu prísť záujemcovia na výber nesúťažných filmov, záverečné slávnostné vyhodnotenie bude 10. júna 

v Dome umenia. 

 

Festivalovej porote bude predsedať Rogger Worrod zo Švajčiarska. 

 

"Teší nás, že každý rok sa autori prihlásia s kvalitnejšími filmami. V tomto roku máme o to väčšiu radosť, že si filmy zo 

svetovej produkcie môžu pozrieť aj diváci v troch okresných mestách kraja. Vítame to a považujeme za ďalší rozmer 

jedinečného európskeho fóra lokálnych vysielateľov a filmárov," uviedla Děkanovská. 

 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20518389/filmovy-festival-zlaty-zobrak-pokracuje-a-rozsiruje-sa-do-regionov.html
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Verejnosť si bude môcť pozrieť aj výber ocenených filmov z minulých ročníkov. 

 

Aj v iných mestách 

 

Premietanie filmov v Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a Rožňave bude v miestnych kinách, súčasťou festivalu budú 

ďalšie sprievodné podujatia. 

 

Do organizácie sa v troch mestách zapojili mestské úrady a kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. 

 

V Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi sa uskutoční aj workshop pre stredoškolákov a miestnych 

filmárov. Na festivale sa podieľajú aj miestne lokálne televízie. 

 

"Z pozície kraja je tento festival značkou a platformou pre odvetvie filmovej tvorby, ktorá je súčasťou kreatívneho 

priemyslu. Napojenie našich tvorcov, ľudí zo sektoru media art na zahraničných účastníkov by mohlo byť prínosom a 

zvýšením konkurencieschopnosti v tomto segmente. V regióne máme veľa talentovaných ľudí, ktorí nám odchádzajú 

tvoriť tam, kde majú lepšie podmienky a toto by sme chceli zmeniť," uviedla Jana Kovácsová, vedúca odboru kultúry 

KSK. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Netradičný deň novoveských školákov: Takto si pripomenuli Deň Zeme, FOTO a VIDEO 

 [spisska.dnes24.sk; 26/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/netradicny-den-novoveskych-skolakov-takto-si-pripomenuli-den-zeme-foto-a-video-268729 

 

 Psíky v triede, či hry na zdravotníkov. Žiaci základnej školy na Lipovej ulici v Spišskej Novej Vsi čakal deň plný nových 

zážitkov. 

 

Zošity a perá na chvíľu odložili a v rámci vyučovania ich čakalo na škole pôdy veľa iných nových zážitkov. Aj keď o pár 

dní neskôr, deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla, si žiaci na Lipovej ulici v Spišskej Novej Vsi 

pripomenuli v stredu rôznymi aktivitami. 

 

Ako nám priblížila jedna z učiteliek Alena Sanetríková, cieľom dňa bolo aj to, aby si deti uvedomili, že Deň Zeme nie je 

len jeden deň v roku. "Starší žiaci išli spoznávať všetko, čo súvisí so Zemou, mimo školy. Niektorí boli v múzeu, niektorí 

na triedičke odpadu, či čističke odpadových vôd. Iní zas spoznávali, ako sa rodí chlieb a krajinu všetkými piatimi 

zmyslami," priblížila. 

 

Deti, ktoré ostali v škole, však ľutovať nemuseli. Aj pre ne bolo pripravených niekoľko zaujímavých aktivít, ktoré si podľa 

ich slov aj veľmi užili. Učili sa separovať odpad, starať sa o zvieratká, či mali možnosť, dozvedieť sa priamo od včelára 

niečo zaujímavé o včelách a ochutnať rôzne typy medu. 

http://spisska.dnes24.sk/netradicny-den-novoveskych-skolakov-takto-si-pripomenuli-den-zeme-foto-a-video-268729
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Prečítajte si aj 

 

"Venujeme sa aj prvej pomoci, aby deti vedeli, čo robiť, keď sa porania. Mali sme tu živých psíkov z útulku a varili sme si 

aj čaj z byliniek, ktoré sme si dopestovali priamo na školskom dvore. Pripravené boli aj rôzne ekoaktivity, kde sa napríklad 

žiaci učili priradiť jednotlivé stopy ku zvieratkám," vymenovala pedagogička. 

 

Nezvyčajné vyučovanie sa páčilo aj samotným žiakom. Ako nám prezradil jeden z piatakov, je to podľa neho super deň, 

kedy sa klasicky neučia, ale pritom sa veľa naučili napríklad o zvieratách. Aj dievčatá, tretiačky, sa zhodli na tom, že si 

odnášajú veľa nových zážitkov. "Hrali sme sa na zdravotníkov, dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti o zvieratách a mali 

sme v triede aj živých psíkov, pochvaľovala si jedna z nich. 

 

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

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Elsőfokú riasztás lesz érvényben az erős szél miatt – néhol árvíz is lehet 

 [parameter.sk; 26/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://parameter.sk/elsofoku-riasztas-lesz-ervenyben-az-eros-szel-miatt-nehol-arviz-lehet 

 

Csütörtökre (április 27.) elsőfokú riasztást adott ki a meteorológiai intézet az erős szél és a sok csapadék miatt. Némely 

megyékben kettes fokozatú lesz a riasztás. 

 

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP) 

 

Ezekben a járásokban lesznek érvényesek a meteorológiai riasztások: 

 

1. fokú riasztás (eső) 

 

Selmecbánya (Banská Štiavnica) 

 

Gyetva (Detva) 

 

Poltár 

 

Nagyrőce (Revúca) 

 

Rimaszombat 

 

http://parameter.sk/elsofoku-riasztas-lesz-ervenyben-az-eros-szel-miatt-nehol-arviz-lehet
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Zólyom 

 

Žarnovica 

 

Garamszentkereszt (Žiar nad Hronom) 

 

Bánovce nad Bebravou (Bán) 

 

Nové Mesto nad Váhom (Vágújhely) 

 

Trencsén 

 

Gelnica 

 

Rozsnyó 

 

Spišská Nová Ves (Igló) 

 

Poprád 

 

2. fokú riasztás(eső) 

 

Besztercebánya 

 

Brezno 

 

Ilava 

 

Považská Bystrica 

 

Privigye (Prievidza) 

 

Púchov 

 

Zsolna megye összes járása 

 

1. fokú viharriasztás 
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Besztercebánya 

 

Brezno 

 

Poprád 

 

Alsókubín (Dolný Kubín) 

 

Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš) 

 

Túrocszentmárton (Martin) 

 

Rózsahegy (Ružomberok) 

 

Námestovo 

 

Tvrdošín 

 

Zsolna 

 

TASR/para 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Ďalšia rana! Meteorológovia vydali hrozivé varovanie: MAPA Tejto časti Slovenska 

hrozia povodne 

 [topky.sk; 26/04/2017; SITA ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/10/1625303/Dalsia-rana--Meteorologovia-vydali-hrozive-varovanie--MAPA-Tejto-casti-Slovenska-hrozia-povodne 

 

BRATISLAVA – Slovensko čakajú vo štvrtok a piatok silné dažde, ktoré môžu spôsobiť povodne. Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 2. stupňa pred dažďom pre sever stredného Slovenska. 

 

Meteorológovia očakávajú, že v okresoch Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, 

Prievidza, Turčianske Teplice, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská 

Bystrica a Brezno spadne od štvrtka rána do soboty rána 60 až 100 milimetrov zrážok. 

 

http://www.topky.sk/cl/10/1625303/Dalsia-rana--Meteorologovia-vydali-hrozive-varovanie--MAPA-Tejto-casti-Slovenska-hrozia-povodne
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"Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia 

škôd je vysoká," uvádza SHMÚ. Pre tie isté okresy vydal SHMÚ aj výstrahu 1. stupňa pred povodňami. Vývoj 

hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný. 

 

Výstraha 1. stupňa pred silným dažďom platí v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, 

Partizánske, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Zvolen, Detva, Poltár, Rimavská, Sobota, Revúca, Rožňava, 

Gelnica, Spišská Nová Ves a Poprad. Vo Vysokých aj Nízkych Tatrách bude vo štvrtok a piatok aj silný vietor, pred 

ktorým SHMÚ varuje výstrahou 1. stupňa. V polohách nad 1500 m môže vietor na horách dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 

25 až 32 m/s (90 až 115 km/h). 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Slovensko čakajú silné dažde, ktoré môžu spôsobiť povodne 

 [webnoviny.sk; 26/04/2017; SITA ; Zaradenie: SprávySlovensko] 

https://www.webnoviny.sk/slovensko-cakaju-silne-dazde-ktore-mozu-sposobit-povodne/ 

 

BRATISLAVA 26. apríla (WebNoviny.sk) – Slovensko čakajú vo štvrtok a piatok silné dažde, ktoré môžu spôsobiť 

povodne. 

 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 2. stupňa pred dažďom pre sever stredného Slovenska. 

 

Meteorológovia očakávajú, že v okresoch Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, 

Prievidza, Turčianske Teplice, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská 

Bystrica a Brezno spadne od štvrtka rána do soboty rána 60 až 100 milimetrov zrážok. 

 

"Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia 

škôd je vysoká," uvádza SHMÚ. Pre tie isté okresy vydal SHMÚ aj výstrahu 1. stupňa pred povodňami. Vývoj 

hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný. 

 

Foto: SHMU  

 

Výstraha 1. stupňa pred silným dažďom platí v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, 

Partizánske, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Zvolen, Detva, Poltár, Rimavská, Sobota, Revúca, Rožňava, 

Gelnica, Spišská Nová Ves a Poprad. 

 

Vo Vysokých aj Nízkych Tatrách bude vo štvrtok a piatok aj silný vietor, pred ktorým SHMÚ varuje výstrahou 1. stupňa. V 

polohách nad 1500 m môže vietor na horách dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 25 až 32 m/s (90 až 115 km/h). 

 

Foto: SHMU 

https://www.webnoviny.sk/slovensko-cakaju-silne-dazde-ktore-mozu-sposobit-povodne/
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Späť na obsah 

 

1.13.  Tradície treba pestovať od malička: Dôkazom toho sú aj deti z Rožňavy, FOTO 

 [roznava.dnes24.sk; 26/04/2017; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

http://roznava.dnes24.sk/tradicie-treba-pestovat-od-malicka-dokazom-toho-su-aj-deti-z-roznavy-foto-268741 

 

 Do súťaže sa zapojilo 6 kolektívov z Gemera. Pozrite sa, čo predviedli. 

 

"Ket so húski pásla…" Toto bol názov súťaže, ktorá sa uskutočnila v priestoroch historickej radnice v našom meste. 

 

V stredu 19. apríla sa v Rožňave stretli detské folklórne súbory rožňavského okresu, aby v rámci okresnej súťažnej 

prehliadky predviedli svoje najnovšie programy. Do súťaže sa zapojilo 6 kolektívov, Bambuchy z Gemerskej Polomy, 

Kincskereső a Mládežnícky FS Borostyán z Drnavy, Malý Stromíš z Vlachova, Gemerčatá z Dobšinej a Radzimčok z 

Vyšnej Slanej. 

 

Ich výkony hodnotila odborná porota v zložení Mgr.art.Andrea Pitková, Michal Richtarčík z Košíc, Ján Čarnogurský zo 

Spišskej Novej Vsi a rozhodla o umiestnení a postupe do krajskej súťaže. 

 

Ako povedala Mária Ferenczová, do zlatého pásma s postupom do krajského kola zaradila Mládežnícky folklórny súbor 

Borostyán, do strieborného pásma s postupom detské folklórne súbory Kincskereső a Bambuchy v bronzovom pásme sa 

umiestnil detský folklórny súbor Gemerčatá. Začínajúce detské súbory Malý Stromíš a Radzimčok neboli zaradené. 

 

"Kolektívy predstavili širokú škálu detských hier a tancov na rôznych úrovniach, ale najdôležitejšie je, že deti chcú 

spievať, tancovať a zoznamovať sa s nárečím a tradíciami svojich predkov," uviedla Ferenczová z Gemerského 

osvetového strediska v Rožňave. 

 

Dodala, že všetkým zúčastneným kolektívom odovzdala riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave, výrobky 

vytvorené v hrnčiarskej dielni, keramické domčeky – pokladničky, aby im pripomínali túto prehliadku. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Výstrahy SHMÚ: Hrozí silný vietor, dážď aj povodne 

 [tvnoviny.sk; 26/04/2017; BRATISLAVA/zg ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1867581 

 

zgalisova 

http://roznava.dnes24.sk/tradicie-treba-pestovat-od-malicka-dokazom-toho-su-aj-deti-z-roznavy-foto-268741
http://www.tvnoviny.sk/a/1867581
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Čaká nás silný dážď a vietor. Iba na západe a východe bude pokoj. 

 

Ilustračná snímka. Foto: TASR 

 

Meteorológovia SHMÚ vydali pre stredu (26. 4.) výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom v Banskobystrickom, 

Prešovskom a Žilinskom kraji. Jeho rýchlosť tu môže byť od 90 do 115 km/h, informuje SHMÚ na svojom webe. 

 

Výstraha sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, 

Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. 

 

Rovnaký stupeň výstrahy platí aj pred silným dažďom a pred povodňou z trvalých zrážok pre Stredné Považie (Ilava, 

Púchov, Považská Bystrica a Bytča), všetky okresy Horného Považia, Liptov, Kysúc, Oravy a na Hornej Nitre sa týka 

okresu Prievidza. 

 

Vo štvrtok 27. apríla budú tiež platiť výstrahy 1. stupňa pred vetrom a dažďom, pričom v niektorých v troch krajoch to 

bude až 2. stupeň. 

 

Okresy, pre ktoré platia vo štvrtok výstrahy 

 

1. stupeň - dážď 

 

Banská Štiavnica 

 

Detva 

 

Poltár 

 

Revúca 

 

Rimavská Sobota 

 

Zvolen 

 

Žarnovica 

 

Žiar nad Hronom 
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Bánovce nad Bebravou 

 

Nové Mesto nad Váhom 

 

Partizánske 

 

Trenčín 

 

Gelnica 

 

Rožňava 

 

Spišská Nová Ves 

 

Poprad 

 

2. stupeň - dážď 

 

Banská Bystrica 

 

Brezno 

 

Ilava 

 

Považská Bystrica 

 

Prievidza 

 

Púchov 

 

všetky okresy Žilinského kraja 

 

1. stupeň - vietor 

 

Banská Bystrica 

 

Brezno 
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Poprad 

 

Dolný Kubín 

 

Liptovský Mikuláš 

 

Martin 

 

Námestovo 

 

Ružomberok 

 

Tvrdošín 

 

Žilina 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Sever a stred Slovenska zasiahnu silné dažde. Niekde hrozia aj povodne 

 [aktualne.sk; 26/04/2017; SITA ; Zaradenie: Slovensko O počasí] 

https://aktualne.atlas.sk/slovensko/o-pocasi/sever-stred-slovenska-zasiahnu-silne-dazde-niekde-hrozia-aj-povodne.html 

 

BRATISLAVA – Slovensko čakajú vo štvrtok a piatok silné dažde, ktoré môžu spôsobiť povodne. Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 2. stupňa pred dažďom pre sever stredného Slovenska. 

Meteorológovia očakávajú, že v okresoch Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, 

Prievidza, Turčianske Teplice, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská 

Bystrica a Brezno spadne od štvrtka rána do soboty rána 60 až 100 milimetrov zrážok. 

 

Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný. Ilustračné foto Zdroj -TASR - Jakub Kotian 

 

"Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia 

škôd je vysoká," uvádza SHMÚ. 

 

Hrozia aj povodne 

 

Pre tie isté okresy vydal SHMÚ aj výstrahu 1. stupňa pred povodňami. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne 

aktualizovaný. 

 

https://aktualne.atlas.sk/slovensko/o-pocasi/sever-stred-slovenska-zasiahnu-silne-dazde-niekde-hrozia-aj-povodne.html
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Výstraha 1. stupňa pred silným dažďom platí v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, 

Partizánske, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Zvolen, Detva, Poltár, Rimavská, Sobota, Revúca, Rožňava, 

Gelnica, Spišská Nová Ves a Poprad. 

 

Peru sužujú mohutné záplavy. Úrady hlásia takmer stovku obetí 

 

Vo Vysokých aj Nízkych Tatrách bude vo štvrtok a piatok aj silný vietor, pred ktorým SHMÚ varuje výstrahou 1. stupňa. 

 

V polohách nad 1500 m môže vietor na horách dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 25 až 32 m/s (90 až 115 km/h). 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Čo ponúkne máj v Spišskej a okolí? Prinášame vám TOP 10 podujatí 

 [spisska.dnes24.sk; 26/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/co-ponukne-maj-v-spisskej-a-okoli-prinasame-vam-top-10-podujati-268708 

 

 Máj, mesiac lásky, sa nezadržateľne blíži. V Spišskej a okolí prinesie hneď niekoľko zaujímavých podujatí. Tu sú naše 

tipy. 

 

PRVOMÁJOVÉ POPOLUDNIE 

 

1.mája. 2017 od 14:00, Amfiteáter v Madaras parku 

 

V sviatočné popoludnie prvý deň v mesiaci si prídu na svoje najmenší aj milovníci folklóru. V Madaras parku si môžete 

vychutnať rozprávku v podaní Divadla Cililing z Prešova Zlato a o tretej vystúpi folklórny súbor Čačina, ktorý predvedie 

tance a piesne z regiónov Spiša, Šariša a Zemplína. 

 

KANDRÁČOVCI 

 

1.mája 2017 o 16.30 a 19.00, Dom kultúry Mier 

 

Východoslovenská hudobná skupina Kandráčovci opäť poteší svojimi koncertami aj obyvateľov Spišskej Novej Vsi a 

okolia. V dome kultúry na sídlisku Mier odohrá kapela dva koncerty. Spolu s ich hosťom, Monikou Kandráčovou, sa 

zaručene postarajú o poriadnu zábavu. 

 

WHISKYHO CESTOVATEĽSKÉ KINO 

 

2. mája. 2017 o 19.30, Grillbar 

 

http://spisska.dnes24.sk/co-ponukne-maj-v-spisskej-a-okoli-prinasame-vam-top-10-podujati-268708
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Všadeprítomné obrazy a sochy veľkých vodcov, megalomanské propagandistické stavby, šedivé sídliská a chudobný, 

atómový výbuch a hromadné tance v deň štátneho sviatku, priateľskí usmievajúci sa ľudia v parku ako komparz pre 

cudzincov, v ostrom kontraste s bežnými ľuďmi na uliciach. O živote v Severnej Kórei príde porozprávať spevák 

Slobodnej Európy – Whisky. 

 

MESIAC A MAGNÓLIE 

 

5.mája 2017 o 19.30, Divadlo Kontra 

 

Na začiatku mája sa môžeme tešiť aj na premiéru vynikajúcej komédie o tom, ako sa natáčal veľký hollywoodsky film 

Odviate vetrom. Legendárny hollywoodsky producent David O. Sel-znick zamyká režiséra a scenáristu vo svojej 

kancelárii a prinúti ich k nadľudskému výkonu. Dokonalé obsadenie, duchaplný humor, briskné dialógy, závratné tempo a 

neskutočná zábava. To všetko vás čaká v Divadle Kontra 5.mája. 

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MAŽORETKOVOM ŠPORTE 

 

6. – 7. 5. 2017 od 9.00, Športová hala 

 

Počas prvého májového víkendu sa bude na čo v Spišskej pozerať. Viac než tisícka mažoretiek si v našej športovej hale 

počas dvoch dní zmeria sily počas majstrovstiev Slovenska. Začiatok súťaže počas oboch dní začína od deviatej hodiny. 

V sobotu sa predstavia malé formácie baton, pom-pom´s, mix, flag. V nedeľu veľké formácie – klasické mažoretky a 

klasický pompom. 

 

Prečítajte si aj 

 

OTVORENIE SEZÓNY NA SPIŠSKOM HRADE 

 

6.mája 2017 od 11.00, Spišský hrad 

 

Aj tento rok sa môžeme tešiť na slávnostné otvorenie letnej sezóny Spišského hradu. Na dominantu Spiša zavítajú v 

rámci celodenného programu rôzni umelci. Nebude chýbať ani sprievod v dobových kostýmoch, šermiari či tanečnice. 

Návštevníci budú môcť nazrieť aj do hradnej kuchyne či obdivovať živé sochy. 

 

MIMONI DANCE SHOW 

 

11.mája 2017 od 16.00, kino Úsmev v Levoči 
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Pre najmenších je v susednej Levoči počas mesiaca máj pripravená hudobná tanečná show žltých tvorov, ktorých 

poznáme pod menom Mimoni. Okrem mimoňovej show sa môžu deti tešiť aj na maskota Kubíka a rozprávku o 

maškrtnom Pepovi. 

 

HUDOBNÝ KOKTEIL 

 

15. mája 2017 o 18.00, koncertná sieň Reduty 

 

V polovičke mesiaca bude v koncertnej sále Reduty prebiehať prvé televízne nahrávanie Šlagr TV – Hudobný program 

Petra Stašáka a jeho hostí. V programe účinkujú Karel Peterka, Fran-kie Zhyrnov, manželia Silvia a Peter Klimentovci, 

Kollárovci a Peter Stašák. Moderujú: Peter Stašák a Magdaléna Kráľová. 

 

ZOZNAMKA 

 

26. mája 2017 o 18:00, Zlatá pivnička 

 

Zoznamka, alebo Prečo ešte nemám svojho Romana? je divadelné predstavenie v podaní hercov Oľgy Belešovej a 

Romana Pomajba. Pani Erika, odborníčka na všetko, podniká v zoznamovacom biznise. Pán Milan, šarmantný plavčík a 

záchranár, vás spolu s ňou vezme na sedemdňový "spoznávací" zájazd do Bulharska. Naučia vás ako si nájsť nového 

partnera, alebo preveriť toho starého. 

 

SLOVENSKÝ REKORD 

 

28.mája 2017 o 11:00, priestor pred Redutou 

 

Nová Ves sa opäť stane dejiskom pokusu o slovenský rekord. Tentokrát aj za účastí hlavy štátu Andreja Kisku. V 

poslednú májovú nedeľu odštartuje z nášho námestia prvá etapa Parasport 24 tour. Pri tejto príležitosti sa pokúsi mesto 

aj o vytvorenie rekordu – najvyšší počet bicyklujúcich sa na najdlhšom šošovkovitom námestí. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Úspešné premeny sídiel kultúrnych inštitúcií predstaví seminár 

 [vucke.sk; 26/04/2017; Archív KSK ] 

https://web.vucke.sk/sk/novinky/uspesne-premeny-sidiel-kulturnych-institucii-predstavi-seminar.html 

 

https://web.vucke.sk/sk/novinky/uspesne-premeny-sidiel-kulturnych-institucii-predstavi-seminar.html
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Rekonštrukcii kultúrnych pamiatok v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je venovaný seminár, ktorý pri 

príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok v piatok 28. apríla 2017 organizuje Zemplínske múzeum v Michalovciach a 

Úrad KSK pod záštitou poslanca NR SR a podpredsedu KSK Emila Ďurovčíka. Seminár sa uskutoční v priestoroch hotela 

Družba v Michalovciach od 9. hodiny. 

 

Mnohí ľudí na ceste za poznaním navštevujú múzeá, galérie, hvezdárne, či iné kultúrne centrá, sídliace v objektoch, ktoré 

sú kultúrnymi pamiatkami. Zlý technický stav budov priviedol zriaďovateľa - Košický samosprávny kraj, k myšlienke 

obnovy historických objektov. Pri ich financovaní boli použité prostriedky z fondov Európskej únie, ale aj z rozpočtu KSK. 

 

Seminár bude venovaný už zrealizovaným, čiastočným, ale aj rozsiahlejším rekonštrukciám kultúrnych pamiatok, ktoré sú 

sídlami kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Pozvanie prijali zástupcovia Východoslovenského múzea v 

Košiciach, Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, Baníckeho 

múzea v Rožňave, Zemplínskeho múzea a Hvezdárne v Michalovciach. Svojimi príspevkami zhodnotia priebeh 

samotných rekonštrukcií, nové nálezy, objavy, súčasný stav, ale aj nové možnosti prezentácie vo vzťahu k verejnosti. 

 

Ako hostia vystúpia zástupcovia Vihorlatského múzea v Humennom, ktorého sídlo prešlo v rokoch 2015 - 2016 

komplexnou obnovou. Vďaka nej sa humenský zámok svojimi interiérmi ale aj vonkajšou architektúrou stal dôstojnou a 

reprezentatívnou dominantou mesta Humenné a lákadlom pre turistov. 

 

V závere seminára zástupcovia odboru kultúry a cestovného ruchu KSK predstavia rozvojové plány v zrekonštruovaných 

objektoch a zámery do budúcnosti. Aktéri seminára budú po celý čas otvorení otázkam verejnosti. 

 

PROGRAM (aj vo formáte pdf) 

 

8:30 hod. – 9:00 hod. REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV 

9:00 hod. – 9:15 hod. OTVORENIE 

 

9:15 hod. – 10:15 hod. 

PhDr. Dárius GAŠAJ, (Východoslovenské múzeum v Košiciach) 

Využitie výsledkov archeologického výskumu pri rekonštrukcii objektu Katovej bašty v Košiciach 

 

PhDr. Lýdia GAČKOVÁ, (Zemplínske múzeum v Michalovciach) 

Výsledky archeologických výskumov v areáli kaštieľa v Trebišove a v Michalovciach (výskum počas rekonštrukcie budov) 

 

Mgr. Jakub ŠNAJDER, Mgr. Beáta KEREŠTANOVÁ (Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína) 

Trebišovský kaštieľ v premenách 

 

Mgr. Tibor TABAK, (Zemplínske múzeum v Michalovciach) 
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Rekonštrukcie budov Zemplínskeho múzea v Michalovciach 

 

10:15 hod. – 10:30 hod. DISKUSIA 

10:30 hod. – 10:45 hod. PRESTÁVKA 

 

10:45 hod. – 11:45 hod. 

Mgr. Gabriela KRAMAREKOVÁ, (Hvezdáreň Michalovce) 

Rekonštrukcia Moussonovho domu 

 

Ing. Mgr. arch. Radoslav JANKOVIČ, (LOOK ARCH, s.r.o. Košice) 

Rekonštrukcia historickej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach 

 

Mgr. Pavol LACKANIČ, (Banícke múzeum v Rožňave) 

Zážitkové centrum SENTINEL – spojenie starého s novým 

 

Mgr. Zuzana KREMPASKÁ, (Múzeum Spiša v SNV) 

Obnova Provinčného domu – Strážcovia dedičstva v čase - Film 

 

11:45 hod. – 12:00 hod. DISKUSIA 

 

14:30 hod. – 15:15 hod. 

Mgr. Zuzana KREMPASKÁ, (Múzeum Spiša v SNV) 

Rekonštrukcia areálu hudobného múzea – letohrádok Dardanely v Markušovciach – Film 

 

Mgr. Vasil FEDIČ, (Vihorlatské múzeum v Humennom) 

Rekonštrukcia kaštieľa v Humennom 20015-2016 

 

PhDr. Gabriel Viszlay, (OKaCR KSK, Košice) 

Rozvojové plány v rekonštruovaných objektoch a o projektových zámeroch 

 

15:15 hod. DISKUSIA, ZÁVER 

 

Seminár sa uskutoční s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja 

 

Autor/zdroj: Archív KSK 

 

Zverejnil: Mgr. Zuzana Bobríková 

Vytvorené: 26.04.2017 17:00 
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1.18.  Prehliadaný sektor vlani vytvoril tisíce pracovných miest a plánuje ďalší rast 

 [etrend.sk; 26/04/2017; Lukáš Kvašňák ; Zaradenie: eTREND] 

https://www.etrend.sk/podnikanie/prehliadany-sektor-vlani-vytvoril-tisice-pracovnych-miest-a-planuje-dalsi-rast.html 

 

Lukáš Kvašňák 

 

Zamestnávajú viac ako tridsaťtisíc ľudí, každý rok vytvoria tisícky nových pracovných miesť a priemerné platy sú 

dvojnásobné oproti priemeru hospodárstva. Reč je o centrách podnikových služieb ako IBM, Dell, T-Systems, Lenovo, 

AT&T alebo Amazon. Dlhodobo prehliadaný sektor vyrástol na relevantný sektor, ktorý má navyše slušný potenciál na 

ďalší rast.  

 

"Záujem o investovanie do sektoru centier podnikových služieb rastie a potvrdil sa nám náš predpoklad spred roka, že 

tento sektor bude rásť rýchlejšie ako iné sektory ekonomiky. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) 

má rozpracovaných sedem investičných projektov, ktoré by dokopy mohli vytvoriť 2800 nových miest," hovorí štátny 

tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec.  

Neprehliadnite 

•  Slovenskí manažéri už riadia svetové aktivity nadnárodných gigantov 

 

Centrá zdieľaných služieb dávajú priestor na osobný a kariérny rast  

•  Štát prešiel pri pomoci od slov k činom 

 

Jednoduchšie zamestnávanie cudzincov, nové pravidlá pre investičnú pomoc aj zmeny...  

•  Najväčšie servisné centrá na Slovensku 

•  Hlavne neprespať štart 

 

Názor |  

•  Po výrobe ťahajú fabriky do krajiny aj servisné služby 

 

Príchod podnikových centier na Slovensku pevnejšie ukotvuje výrobu a môže pomôcť...  

Silné čísla 

Podľa údajov Trend Analysis tridsať jeden centier podnikových služieb vlani na Slovensku vytvorili 2300 nových 

pracovných miest. Tieto firmy tak celkovo ku koncu vlaňajška zamestnávali 28,6-tisíc ľudí. Do štátnej kasy centrá podľa 

https://www.etrend.sk/podnikanie/prehliadany-sektor-vlani-vytvoril-tisice-pracovnych-miest-a-planuje-dalsi-rast.html
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Fóra centier podnikových služieb (BSCF) pri Americkej obchodnej komore odvádzajú na daniach a odvodoch ročne viac 

ako tristo miliónov eur.  

Celkovo pritom pôsobí na Slovensku podľa prieskumu personálnej agentúry Grafton Slovakia viac ako 48 centier, ktoré 

majú vyše tridsať tisíc pracovníkov. Väčšina z nich, až tridsať jeden, má sídlo v Bratislave, deväť na západe Slovenska, 

päť centier na východe Slovenska a na severe a Považí sú tri centrá.  

Apetít na rast 

"Členovia BSCF informujú, že majú stále apetít prijímať nových ľudí na Slovensku," hovorí predseda fóra Gabriel Galgóci. 

Jeho slová potvrdzuje aj prieskum spoločnosti PwC na Slovensku a v Čechách, podľa ktorého až osemdesiat percent 

centier plánuje zvyšovať počet zamestnancov, pričom desatina z nich počíta s rastom vyšším než dvadsať percent.  

Slovensko pritom pre firmy zostáva aj naďalej atraktívnou lokalitou, keď sem však už nepresúvajú jednoduché transakčné 

činnosti, ale sofistikované aktivity, ktoré si vyžadujú menej ale o to kvalifikovanejších zamestnancov. Rast sa aj preto 

bude v budúcnosti spomaľovať.  

"Ľudia sa viac špecializujú a posúvajú k sofistikovanejším aktivitám, ktoré súvisia s analytikou. Či už sú to Big Data, 

modely na predikciu správania a prevencie. V oblasti IT sa môžeme baviť o kybernetickej bezpečnosti. Pri centrách, ktoré 

sa sústreďujú na finančné aktivity, ide o predikovanie hotovostných tokov či tvorbu komplexných reportov. Slovensko je 

pri týchto aktivitách stále vnímané ako zaujímavá destinácia," vysvetľuje G. Galgóci.  

Fabriky otvárajú centrá 

 

Zdroj - Maňo Štrauch 

Relatívne novým trendom je zriaďovanie centier priemyselnými firmami, ktoré majú na Slovensku už výrobné fabriky. 

Keďže tie sú väčšinou umiestnené v regiónoch mimo veľkých miest, otvárajú firmy svoje centrá v najbližších krajských 

mestách. Dôvodom je jednak dostupnosť kvalifikovaných absolventov vysokých škôl, ako aj lepšia infraštruktúra a 

zároveň aj širšie možnosti kultúrneho vyžitia pre zamestnancov.  

Príkladom sú firmy ako výrobca svietidiel Osram, automobilka PSA Groupe Slovakia, producent kompresorov Embraco, či 

automotive dodávatelia Johnson Controls alebo Adient.  

"Keď akcionári a top manažment materských spoločnostiach vidia zaujímavé výsledky vo výrobných fabrikách na 

Slovensku, je tu predpoklad, že na základe dobrých skúseností a spoľahlivosti miestneho manažmentu sa rozhodnú v 

prospech Slovenska aj v prípade zdieľaných služieb," hovorí Monika Smižanská z PwC.  

Pevnejšie ukotvenie na Slovensku 

Výhodou je väčšie "ukotvenie" firiem na Slovensko. Ak sa totiž ich materské koncerny rozhodnú presunúť fabriku za 

hranice, je predpoklad, že centrum tu zostane. Dobrým príkladom je nemecký koncern Siemens, ktorý už na Slovensku 

síce nemá vlastnú fabriku, no prevádzkuje tu osem servisných centier. Jedným z nich je žilinské centrum pre 

automatizáciu železníc.  

To vzniklo už v roku 2003, ktoré postupne získavalo dodatočné kompetencie a dnes je v ňom zamestnaných už 240 ľudí. 

Tí poskytujú služby interne v rámci Siemensu pre projekty do celého sveta. V tomto roku chce žilinské centrum prijať 

sedemdesiat ľudí a v budúcom necelú stovku. Do troch rokov sa tak počet zamestnancov centra zdvojnásobí. 

Najväčšie servisné centrá na Slovensku 

(2016) 
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  Spoločnosť Názov centra Počet 

pracovníkov 

na konci roka 

Náplň 

činnosti 

 

      2016 2015   

1. IBM International Services 

Centre, s.r.o., Bratislava 1 

International 

Services Centre 

5 500 5 100 finančné, administratívne a IT služby a 

služby podpory zákazníkov pre región 

Európy a v niektorých oblastiach pre 

spoločnosti IBM celosvetovo 

2. T-Systems Slovakia, s.r.o., 

Košice 

Global Nearshore 

Centre 

3 871 3 668 služby globálnym korporátnym 

zákazníkom koncernu Deutsche Telekom 

v oblasti outsourcingu info-

komunikačných systémov a riešení, ako 

aj outsourcingu podnikových finančných 

procesov 

3. AT&T Global Network 

Services Slovakia, s.r.o., 

Bratislava 

Service Delivery 

Shared Service 

Center 

3 413 3 026 zákaznícka podpora a sieťový inžiniering 

pre klientov v regióne EMEA a ostatných 

častí sveta 

4. Dell, s.r.o., Bratislava Global Business 

Center 

1 772 1 667 podpora zákazníkov v regióne EMEA, 

interné služby pre materskú korporáciu 

5. Enterprise Services 

Slovakia, s.r.o., Bratislava 2 

Enterprise 

Services 

Slovakia 

1 475 1 497 služby a podpora zákazníkov najmä v 

regióne EMEA, optimalizácia procesov, 

aplikačného portfólia, vývoj servisných 

riešení 

6. Henkel Slovensko, s.r.o., 

Bratislava 

Shared Service 

Center Bratislava 

1 450 1 400 poskytovanie finančných, IT, HR služieb a 

nákupu, marketing & obchod hlavne pre 

centrálu Henkel v Nemecku a jej pobočky 

v Európe 

7. Swiss Re Management AG, 

organizačná zložka 

Bratislava 

Swiss Re 

Bratislava 

1 201 1 010 podpora pri uzatváraní a manažovaní 

zaistných a poistných kontraktov pre 

interných aj externých zákazníkov v 

regióne EMEA alebo globálne. Expertné 

činnosti v oblasti finančných trhov, 

Finance, IT a Legal&Compliance. 

Podpora tímov v oblasti HR, auditu, 

facility managementu, nákupu či 

communications 

8. Johnson Controls 

International, s.r.o., 

Bratislava 

Business Center 

1 096 1 771 kontroling, interný audit, HR, IT, nákup, 

predaj a program manažment pre región 
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Bratislava 3 EMEA, Ázia a Severná Amerika 

9. Adient Slovakia, s.r.o., 

Bratislava 3 

Adient Slovakia 918 – vedenie účtovníctva, finančných a 

nefinančných služieb pre výrobné závody 

Adient po celom svete (EMEA, Severná 

Amerika, APAC) 

10. Accenture Technology 

Solutions – Slovakia, s.r.o., 

Bratislava 

Delivery Center 

for Accenture 

Technology 

910 860 systémová integrácia, vývoj a údržba 

softvérových riešení pre zákazníkov z 

Európy, najmä z nemecky hovoriacich 

krajín, ako aj lokálnych klientov 

11. Amazon /Slovakia/, s.r.o., 

Bratislava 

Amazon 

European 

Support Center 

850 650 podpora európskych tímov Amazonu a 

obchodných partnerov v regióne EMEA, 

správa online katalógu produktov 

12. Siemens, s.r.o., Bratislava / 

Siemens Healthcare, s.r.o., 

Bratislava 

Siemens 799 667 vývoj softvéru a riadiacich systémov pre 

healthcare, výrobu, automatizáciu budov, 

energetiku a železničnú dopravu; interné 

služby 

13. Lenovo (Slovakia), s.r.o., 

Bratislava 

Lenovo Slovakia 760 707 poskytovanie servisu pre zákazníkov a 

obchodných partnerov z regiónu EMEA 

14. Accenture, s.r.o., Bratislava 

/ Accenture Services, s.r.o., 

Bratislava 

Delivery Center 

for Accenture 

Operations 

698 717 outsourcing podnikových procesov 

(obstarávanie, financie, účtovníctvo a 

starostlivosť o zákazníkov), automatizácia 

a robotizácia procesov pre klientov z 

Európy 

15. Deutsche Telekom Services 

Europe Slovakia, s.r.o., 

Bratislava 4 

DTSE SK 487 408 financie a účtovníctvo, operatívny nákup a 

súvisiace činnosti, ERP hub pre firmy 

skupiny Deutsche Telekom 

16. First Data Slovakia, s.r.o., 

Bratislava 1 

First Data 

Slovakia 

470 463 služby prevádzky platobných systémov 

prostredníctvom platobných kariet, ATM a 

POS terminálov pre zákazníkov v regióne 

EMEA 

17. ING Business Shared 

Services B.V., organizačná 

zložka Bratislava 

ING Global 

Services and 

Operations 

404 250 pomocné a servisné služby v 

bankovníctve 

18. Holcim Business Services, 

s.r.o., Košice 

LafargeHolcim 

European 

Business 

Services 

393 350 poskytovanie účtovníckych, fakturačných 

a administratívnych služieb pre sesterské 

firmy v rámci skupiny LafargeHolcim 

19. Soitron, a.s., Bratislava Dohľadové 350 330 vzdialená správa serverovej a sieťovej 
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centrum infraštruktúry, správa databáz, aplikácií a 

CRM systémov pre slovenských a 

zahraničných zákazníkov, riadenie aktív a 

nákup úzko súvisiaci s IT infraštr. 

20. Uniqa Group Service 

Center, s.r.o., Nitra 5 

Cross Border 

Service 

348 297 administratívna správa poistného kmeňa 

komerčných poisťovní v Uniqa Group 

21. Orange Business Services 

Slovakia, s.r.o., Bratislava 

Competency & 

Support Center 

334 320 podpora v oblasti technického dizajnu, 

obchodných aktivít, produktového a 

komerčného manažmentu pre 

medzinárodných zákazníkov 

22. Fpt Slovakia, s.r.o., 

Bratislava 

Fpt Slovakia 257 264 outsourcingové a manažované služby 

externým klientom 

23. Competence Call Center 

Bratislava, s.r.o. 

Competence Call 

Center 

197 209 outsourcing služieb outbound, inbound, 

direct marketingu; písomná 

korešpondencia 

24. Osram, a.s., Nové Zámky Global Shared 

Services EMEA 

169 294 služby v odborných oblastiach ako 

účtovníctvo, kontroling, zákaznícky servis, 

nákup, data manažment, IT a marketing 

pre európske závody a pobočky Osram 

25. CBRE Corporate 

Outsourcing, s.r.o., 

Bratislava 

CBRE SSC 

(GWK) 

105 94 podpora globálnym klientom v oblasti 

finančných služieb, reportingu, call 

centier, prekladateľské služby, 

zásobovanie a nákup, plánovanie 

prenájmu a správa priestorov, 

architektúra a dizajn 

26. PSA Services Centre 

Europe, s.r.o., Bratislava 

PSA Services 

Centre Europe 

100 56 ekonomické, účtovné a organizačné 

poradenstvo 

27. Embraco Slovakia s.r.o., 

Spišská Nová Ves 

Embraco Global 

Business 

Support, divízia 

Košice 

81 27 poskytovanie servisných služieb z oblasti: 

financie, HR, nákup, logistika a IT pre 

korporáciu Embraco v regiónoch Európa, 

Amerika a Ázia 

28. PricewaterhouseCoopers 

CEE Firm Services, s.r.o., 

Bratislava 

PwC SSC 

Bratislava 

72 68 finančné účtovníctvo, podpora finančných 

systémov, analýzy, rozpočet, dane, 

správa a kvalita kmeňových dát, podpora 

zákazníckej fakturácie 

29. Datalan, a.s., Bratislava Servisné 

stredisko 

64 68 IT outsourcing, autorizovaný servis IT 

produktov, implement. a podpora IKT 

riešení, call centrum 
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30. Allianz Managed Operations 

& Services SE, o.z. Slov., 

Bratislava 

Allianz Business 

Services 

60 – poradenská a konzultačná činnosť v 

oblasti výpočtovej techniky a IT, činnosť 

organizačných a ekonomických poradcov, 

vedenie účtovníctva, automatizované 

spracovanie dát 

31. Danfoss Power Solutions, 

a.s., Považská Bystrica 

European 

Service Center 

47 46 poskytovanie finančných služieb pre 

región Európa 

32. Achilles Information 

Slovakia, s.r.o., Bratislava 

Achilles 

Information 

Slovakia 

41 40 činnosť organizačných a ekonomických 

poradcov, podnikateľské poradenstvo 

  On Semiconductor Slovakia, 

a.s., Piešťany 

On 

Semiconductor 

Slovakia 

n 273 IT, personálne služby, nákup, logistika, 

finančné služby, podpora predaja 

  Mondelez European 

Business Services Centre, 

s.r.o., Bratislava 

Mondelez 

European 

Business 

Services Centre 

n 258 vedenie účtovníctva, poradenská činnosť, 

prieskum trhu, doprava, logistika 

  Kone SSC, s.r.o., Bratislava Kone SSC n 213 poskytovanie finančných služieb 

spoločnostiam v skupine Kone 

Corporation 

 

1 Odhad TRENDU; 2 Do 31. decembra 2016 Hewlett-Packard Slovakia; 3 Koncom októbra 2016 sa zo spoločnosti 

vyčlenila oblasť výroby automobilových sedadiel a interiérových komponentov do novej spoločnosti Adient Slovakia, 

s.r.o., Bratislava. S tým súvisí aj presun časti zamestnancov Bratislava Business Center do novovzniknutej spoločnosti; 4 

Do 28. februára 2017 Deutsche Telekom Shared Services; 5 Do 31. decembra 2016 InsData 

PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses 

 

-END 
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1.19.  Meteorológovia varujú pred lejakmi na severe, hrozia aj povodne 

 [domov.sme.sk; 26/04/2017; SITA ; Zaradenie: Domov] 

https://domov.sme.sk/c/20518483/meteorologovia-varuju-pred-lejakmi-na-severe-hrozia-aj-povodne.html 

 

Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu druhého stupňa. 

 

https://domov.sme.sk/c/20518483/meteorologovia-varuju-pred-lejakmi-na-severe-hrozia-aj-povodne.html
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BRATISLAVA. Slovensko čakajú vo štvrtok a piatok silné dažde, ktoré môžu spôsobiť povodne. Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 2. stupňa pred dažďom pre sever stredného Slovenska. 

 

Meteorológovia očakávajú, že v okresoch Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, 

Prievidza, Turčianske Teplice, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská 

Bystrica a Brezno spadne od štvrtka rána do soboty rána 60 až 100 milimetrov zrážok. 

 

"Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia 

škôd je vysoká," uvádza SHMÚ. 

 

Pre tie isté okresy vydal SHMÚ aj výstrahu 1. stupňa pred povodňami. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne 

aktualizovaný. 

 

Výstraha 1. stupňa pred silným dažďom platí v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, 

Partizánske, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Zvolen, Detva, Poltár, Rimavská, Sobota, Revúca, Rožňava, 

Gelnica, Spišská Nová Ves a Poprad. 

 

Vo Vysokých aj Nízkych Tatrách bude vo štvrtok a piatok aj silný vietor, pred ktorým SHMÚ varuje výstrahou 1. stupňa. V 

polohách nad 1500 m môže vietor na horách dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 25 až 32 m/s (90 až 115 km/h). 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Pozor! V najbližších hodinách nám hrozia silné dažde a povodne 

 [nasazilina.sme.sk; 26/04/2017; SITA ; Zaradenie: Žilina / Spravodajstvo] 

https://nasazilina.sme.sk/c/20518788/pozor-v-najblizsich-hodinach-nam-hrozia-silne-dazde-a-povodne.html 

 

Meteorológovia už vydali aj výstrahy. 

 

Slovensko čakajú vo štvrtok a piatok silné dažde, ktoré môžu spôsobiť povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav 

(SHMÚ) vydal výstrahu 2. stupňa pred dažďom pre sever stredného Slovenska. Meteorológovia očakávajú, že v okresoch 

Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Prievidza, Turčianske Teplice, Martin, 

Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica a Brezno spadne od štvrtka rána 

do soboty rána 60 až 100 milimetrov zrážok. 

 

"Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia 

škôd je vysoká," uvádza SHMÚ. Pre tie isté okresy vydal SHMÚ aj výstrahu 1. stupňa pred povodňami. Vývoj 

hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný. 

 

https://nasazilina.sme.sk/c/20518788/pozor-v-najblizsich-hodinach-nam-hrozia-silne-dazde-a-povodne.html
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Výstraha 1. stupňa pred silným dažďom platí v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, 

Partizánske, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Zvolen, Detva, Poltár, Rimavská, Sobota, Revúca, Rožňava, 

Gelnica, Spišská Nová Ves a Poprad. Vo Vysokých aj Nízkych Tatrách bude vo štvrtok a piatok aj silný vietor, pred 

ktorým SHMÚ varuje výstrahou 1. stupňa. V polohách nad 1500 m môže vietor na horách dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 

25 až 32 m/s (90 až 115 km/h). 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Slovensko čakajú silné dažde, ktoré môžu spôsobiť povodne 

 [nextfuture.sk; 26/04/2017; Next Future SITA ] 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/slovensko-cakaju-silne-dazde-ktore-mozu-sposobit-povodne/ 

 

BRATISLAVA 26. apríla (WebNoviny.sk) – Slovensko čakajú vo štvrtok a piatok silné dažde, ktoré môžu spôsobiť 

povodne. 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 2. stupňa pred dažďom pre sever stredného Slovenska. 

 

60 až 100 milimetrov zrážok  

 

Meteorológovia očakávajú, že v okresoch Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, 

Prievidza, Turčianske Teplice, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská 

Bystrica a Brezno spadne od štvrtka rána do soboty rána 60 až 100 milimetrov zrážok. 

"Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia 

škôd je vysoká," uvádza SHMÚ. Pre tie isté okresy vydal SHMÚ aj výstrahu 1. stupňa pred povodňami. Vývoj 

hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný. 

 

V Tatrách bude silno fúkať  

 

Výstraha 1. stupňa pred silným dažďom platí v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, 

Partizánske, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Zvolen, Detva, Poltár, Rimavská, Sobota, Revúca, Rožňava, 

Gelnica, Spišská Nová Ves a Poprad. 

Vo Vysokých aj Nízkych Tatrách bude vo štvrtok a piatok aj silný vietor, pred ktorým SHMÚ varuje výstrahou 1. stupňa. V 

polohách nad 1500 m môže vietor na horách dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 25 až 32 m/s (90 až 115 km/h). 

Viac k témam: počasie , SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav Zdroj - Webnoviny.sk - Slovensko čakajú silné 

dažde, ktoré môžu spôsobiť povodne © SITA Všetky práva vyhradené. 

 

Zdroj a foto: SITA 

 

Späť na obsah 
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1.22.  Mladí futbalisti odohrali ďalšie zápasy 

 [spis.korzar.sme.sk; 27/04/2017; fkpp ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20516331/mladi-futbalisti-odohrali-dalsie-zapasy.html 

 

Výsledky mládeže FK Poprad a žien. 

 

Ženy: 

 

FK Spišská Nová Ves – FK Poprad 1:1 (1:0) 

 

Gól PP: Potengová 

 

Tréner Slavomír Šoltýs: "Dnešný zápas bol dôležitý tak pre domácich, ako aj pre Poprad. Pre SNV preto, lebo ak by 

vyhrali, predbehli by vedúce družstvo z Prešova, a pre Poprad preto, že sme sa mohli konfrontovať s družstvom, ktoré je 

v tabuľke pred nami o 11 bodov. Dnešný zápas ukázal, že môžeme hrať vyrovnanú partiu s kýmkoľvek. Chcem veľmi 

pekne poďakovať dievčatám za maximálnu bojovnosť. Priebeh stretnutia bol vyrovnaný, a tak sa zrodila zaslúžená 

remíza." 

 

U19 

 

MŠK Tesla Stropkov – FK Poprad 3:2 (2:1) 

 

Góly: Škyrta, Apostoliuk 

 

Tréner Ján Blaháč: "Stretnutie dvoch vyspelých tímov sa odohralo v búrlivom, až nevraživom prostredí. Prvých 33 minút 

sme dominovali a viedli 1:0. Na prestávku sme však išli za stavu 2:1, keď súper strelil dva polemické góly. V druhom 

polčase sme chceli otočiť skóre a išli sme z kabíny s veľkým odhodlaním. Bohužiaľ, nedarilo sa nám podľa predstáv. 

Robili sme banálne chyby, kombinácia nebola istá a do šancí sme sa dostávali zriedka. Na chlapcoch bolo vidieť, že 

veľmi chcú, no nohy mali skôr zviazané ako uvoľnené. Škoda. Herne sme boli určite lepší, súper bol zas bojovnejší a 

dôraznejší! Škoda individuálnej chyby pri treťom góle, pretože náš druhý gól nepriniesol aspoň patový rezultát. Ďakujeme 

za prítomnosť na stretnutí p. Dvorčákovi a p. Nagyovi. Cítime ich veľkú podporu pre mládežnícky úsek!" 

 

U17 

 

MŠK Tesla Stropkov – FK Poprad 0:1 (0:1) 

 

Gól: Kinský 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20516331/mladi-futbalisti-odohrali-dalsie-zapasy.html
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Tréner Anton Kočiš: "Ťažký zápas s dobrým súperom, do ktorého sme vstúpili zodpovedne a od prvej minúty sme hrali 

zväčša na súperovej polovici. Súper si nevypracoval šancu a hrozil iba dlhými nakopávanými loptami, čo sme v defenzíve 

zvládli. Gól sme strelili po rohovom kope a škoda, že sme nepridali ďalší gól na upokojenie hry mužstva, lebo sme si 

vypracovali asi ďalších päť šancí. Myslím si, že sme vyhrali zaslúžene, za čo chlapcom ďakujem. Ďakujem im aj za 

predvedený výkon." 

 

U15 

 

FK Spišská Nová Ves – FK Poprad 2:0 (1:0) 

 

Tréner Jozef Vernarec: "Kvôli rôznym príčinám nám vypadlo z nominácie viacero hráčov, čo sa odzrkadlilo aj na výkone 

mužstva. Prvý polčas bol súper lepší, vypracoval si však len jednu gólovú šancu a tú aj využil. Po zmene strán sme ihneď 

po chybe inkasovali, snažili sme sa však s výsledkom niečo urobiť, no nepodarilo sa. Súper vyhral zaslúžene, my sme 

dnes podali slabý výkon." 

 

U14 

 

FK Spišská Nová Ves – FK Poprad 1:0 (0:0) 

 

Tréner Vladimír Rehák: "Mrzieť nás môže darovaný gól, ale na chybách sa učíme. Inak sme boli aktívnejší ako domáci, 

chceli sme hrať, útočiť, v obrane sme boli pozorní. V niektorých situáciách treba byť rozhodnejším a odvážnejším a bude 

to super. Chlapcom ďakujem za predvedený výkon." 

 

U13 

 

FK Poprad – MFK Zemplín Michalovce 5:3 (4:2) 

 

Góly: 2x Tybor, Rybovič, Vaľko, Biskup 

 

Tréner Peter Handzuš: "Chlapci odohrali výborný zápas a po výhre nad Spišiakmi si verili aj na Michalovce. Hrali sme 

výborne v obrane, a keďže sa nám podarilo streliť o dva góly viac ako súper, začali sme nadstavbovú časť prekvapivým, 

ale zaslúženým víťazstvom." 

 

U12 

 

FK Poprad – MFK Zemplín Michalovce 3:15 (2:7) 

 

Góly: Kuraj, Orság, Voit 
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Tréner Boris Rigo: "V sobotu sme odohrali ďalší ligový zápas s vedúcim družstvom súťaže z Michaloviec. Vedeli sme, že 

súper bude fyzicky vyspelejší, preto sme sa mu chceli vyrovnať kombinačnou hrou a vzájomnou spoluprácou medzi 

jednotlivými formáciami. Žiaľ, absolútne nám nevyšiel úvod stretnutia, kedy sme skoro dostali štyri góly a dostali sme sa 

do herného kŕča. Po určitých striedaniach sme trochu vyrovnali hru v poli, ale v útočnej fáze sme sa ťažko presadzovali 

proti silnému súperovi. Do konca zápasu sme dostali ďalšie góly, a preto sme odchádzali zo zápasu smutní. Momentálne 

sa nachádzame v hernej kríze, keď naši kľúčoví hráči sa presadzujú menej a tí ďalší nevedia zobrať zodpovednosť na 

seba. Bojovnosť chlapcom nemôžem uprieť, ale potrebujeme sa uchytiť herne. Tomu prispôsobíme aj tréningový proces 

a verím, že už v ďalšom zápase to bude lepšie. 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Tipy na dnes - štvrtok 27. apríla 

 [korzar.sme.sk; 27/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20516399/tipy-na-dnes-stvrtok-27-aprila.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Všetko najlepšie 

 

PREŠOV. Predstavenie Všetko najlepšie prinesú na doskách historickej budovy DJZ vo štvrtok o 18.30 hod. 

 

Akademický Prešov 

 

PREŠOV. Študentské divadlo FFPU sa predstaví v rámci Akademického Prešova (17.00 hod.), Štúdio Súkromného 

konzervatória D. Kardoša o 18.00 hod., Divadelná fakulta Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne o 19.00 hod., 

KA: Schau o 20.30 hod. a Slovenské komunitné divadlo v Londýne o 21.30 hod. 

 

Bienále maľby 

 

PREŠOV. Vernisáž výstavy 5.ročníka podujatia s názvom Bienále maľby, ktorá prezentuje maľbu študentov umeleckých 

škôl a akadémií, ktorí ešte nemajú ukončené štúdium, jej cieľom je odhaľovať amatérske "skryté talenty", ktoré hodnotí 

odborná porota. Výstava potrvá do 26.5.2017. Inštalovaná bude v priestoroch Caraffovej väznice, vernisáž začne vo 

štvrtok o 17.00 hod. 

 

Hudba pod hviezdnou oblohou 

 

https://korzar.sme.sk/c/20516399/tipy-na-dnes-stvrtok-27-aprila.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

27. 4. 2017 

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

PREŠOV. Hudba súčasného amerického hudobného skladateľa filmovej hudby Johna Williamsa z filmov Hviezdne vojny, 

Jurský park, Sám doma, Zachráňte vojaka Ryana, Schindlerov zoznam, Čeľuste atď. pod umelou hviezdnou oblohou. 

Program vhodný pre stredoškolákov a dospelých. Začne sa vo Hvezdárni a planetáriu vo štvrtok o 18.00 hod. 

 

Miro Gavran - muž mojej ženy 

 

PREŠOV. Situačnú komédiu prinesie Literárna kaviareň Viola vo štvrtok o 18.00 hod. 

 

Potmehút 

 

PREŠOV. Koncert Potmehúta spojený s premiérou klipu Amok sa bude konať v štvrtok o 20.00 hod. 

 

Burza kníh 

 

PREŠOV. V Kaviarni Libresso sa vo štvrtok od 19.00 hod. uskutoční burza kníh. 

 

Open Mic 

 

PREŠOV. Ďalší z príjemných večerov pod dramaturgickou taktovkou Eda Klenu, príležitosť stretnúť sa pri prezentácii 

tvorby začínajúcich alebo menej známych autorov, či prezentovať pred publikom vlastnú tvorbu. Vo štvrtok o 19.30 hod. v 

Christianii. 

 

Tri múdre kozliatka 

 

PREŠOV. Zážitkové čítanie o cestovaní začne v Mestskej knižnici o 10.00 hod. 

 

Nie je dôležitá farba pleti, ale farba trička 

 

LIPANY. Priateľské futbalové zápolenia sponzorov, priateľov i pravidelných klientov Rómskeho komunitného centra 

začne vo štvrtok o 9.30 hod. 

 

Šmolkovia sú späť 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 17.00 h. sa uskutoční najväčšia hudobno-zábavná show pre deti a pre celú 

rodinu. 90-minútová show najpopulárnejších modrých postavičiek na svete, ktorá už niekoľko desaťročí baví deti na 

celom svete. 

 

A. P. Čechov: Ujo Váňa (A tí druhí) 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle sa o 19.00 h si môžete pozrieť divadelné predstavenia Ujo Váňa (A tí druhí). 

Uvidíte komické príbehy ľudí, ktorí sa spovedajú zo svojich nenaplnených túžob. 

 

Pavol Seriš: Pri kase 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V divadle Kontra o 18.00 h a o 20.00 h Divadlo Bolka Polívku uvádza hru Pavol Seriš: Pri kase. 

Bravúrna komédia jedného herca z prostredia supermarketov, hypermarketov, megamarketov a gigamarketov. Paródia 

na dnešnú konzumnú spoločnosť, zmes stand-up comedy a pohybového herectva zo sveta obchodu, bez návštevy 

ktorého si pomaly nevieme predstaviť ani deň. 

 

Veľa dobra neuškodí 

 

STARÝ SMOKOVEC. Vo Vile Flóra, Galérii Tatranský šperk si môžete o 18.00 h vypočuť veselé príhody z Tatier, ktoré 

vyrozpráva Ivana Figová. 

 

Historické udalosti Zemplína 

 

MICHALOVCE. V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického sa o 9.00 hod. uskutoční prednáška regionálneho historika 

Mateja Starjáka pod názvom Historické udalosti Zemplína. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 27. apríla 

 [korzar.sme.sk; 27/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20517203/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-27-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 

 

https://korzar.sme.sk/c/20517203/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-27-aprila.html
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Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, nedeľa, 

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

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

 

Stropkov 

 

UNIVERSA, Hlavná 1735/59 

 

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

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

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 

 

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 

 

Cannabis - M. R. Štefánika 

 

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. 
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St. Ľubovňa 

 

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 

 

BENU, Teplická cesta 4359/3, 05801 

 

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

 

Humenné 

 

Lekáreň Harmónia, Ul. 1. mája 2045, 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 

 

PRIMULA, Hollého 222, +421 56 6522330 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Trebišov 

 

MONIKA, SNP 3792/1, +421 56 6686468 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

SCHNEIDER, Prof. Hlaváča 18, +421 0902/954 947 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 
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Späť na obsah 

 

1.25.  Kam za kultúrou - štvrtok 27. apríla 

 [korzar.sme.sk; 27/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20517206/kam-za-kulturou-stvrtok-27-aprila.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Baby šéf o 15.20, 18.10, 3D o 16.00, Cuky Luky film o 16.10, 17.40, 19.30, 20.10, Šmolkovia: 

Zabudnutá dedinka o 15.30, Pápež František: Modlite sa za mňa o 17.30, Chatrč o 19.50, Rýchlo a zbesilo 8 o 17.50, 

20.20, Circle o 18.40, 20.50, Uteč o 21.00, Vo veľkom štýle o 15.40, Aj dvaja sú rodina o 16.50 hod., STER CENTURY 

CINEMAS - Circle o 20.00, Pápež František: Modlite sa za mňa o 15.50, Uteč o 20.20, Baby šéf o 15.40, 17.40, Cuky 

Luky Film o 15.20, 18.00, 20.10, Chatrč o 17.50, Rýchlo a zbesilo 8 o 15.30, 17.30, 19.40 hod., ÚSMEV - Začať odznova 

o 18.00, Uteč o 20.00 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Circle o 20.00, Uteč o 20.20, Pápež 

František: Modlite sa za mňa o 15.50, Cuky Luky Film o 15.20, 18.00, 20.10, Rýchlo a zbesilo 8 o 15.30, 17.30, Chatrč o 

17.50 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Tom, Dick a Harry o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO 

(Alžbetina 38) - , (Tajovského 4) - Čert a Kača o 9.00, 10.30 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Cherleyho teta o 

10.00 hod., ŠTÚDIO SD - Ujo Váňa (a tí druhí) o 19.00 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.); 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.), Kráľovná Alžbeta a móda (do 30. 4.), Viribus Unitis - Storočnica úmrtia cisára Františka Jozefa I. (do 

30. 4.), 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; 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 

https://korzar.sme.sk/c/20517206/kam-za-kulturou-stvrtok-27-aprila.html
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19. a 20. storočí; 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.), AKADÉMIA ROVÁS (Kmeťova 34, po 

- pia 10 - 18) Výstava: Peter Ilčík: Semat - vernisáž o 17.45 hod.; Kerekítő. Hravé a hudobné spoločné chvíle pre detičky 

a mamičky o 10.00 hod.; Stredoveké maľby turnianskeho kostola. Rozhovor s inžinierom Jánom Krchom, farárom Attilom 

Juhászom a reštaurátorom Petrom Gombošom o 18.30 hod., ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - 

Rozchynennia (dissolution); Imrich Veber - Something Is Missing / Ťahanovce (do 5. 5.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI 

KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A 

CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka 

pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - 

Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a 

poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula 

- nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, 

Záhrada umenia; 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, ROŽŇAVA: 

GALÉRIA BANÍCKEHO MÚZEA (Nám. baníkov 25, po – pia 8 - 12, 13 - 16) - , TREBIŠOV: MÚZEM - Akad. marliarka 

Katarína Böhmová - Trizuliaková "Hodvábne čaro" (do 14. 5.), Z rozprávky do rozprávky prehliadka o 9.00 hod. (do 28. 

3.), MaKCjZ - Katarína Böhmová-Trizuljaková, Michaela Klimanová-Trizuljaková: Stíšenie (do 15. 5.), DVORANA 

TREBIŠOVSKÉHO KAŠTIEĽA: Trebišovski pisanki - 28. ročník súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc (do 7. 

5.), GALÉRIA KONIAREŇ: Fotografická výstava: Robert Tappert - Ne-miesta (do 14. 5.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod., Tabačka mini 

(animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 hod.), MusicLab o 17.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Baby šéf o 15.50, 17.50, 3D o 15.30, Cuky Luky film o 15.00, 18.10, 20.40, Pápež František: 

Modlite sa za mňa o 17.30, 20.10, Rýchlo a zbesilo 8 o 19.50, Vo veľkom štýle o 16.30, Circle o 18.40, Uteč o 21.00, 

Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 15.40, Chatrč o 17.40, Stratené mesto Z o 20.30 hod., POPRAD: CINEMAX - Baby šéf 

o 15.10, 17.40, Chatrč o 15.40, Circle o 21.00, Cuky Luky Film o 18.00, 20.40, Pápež František: Modlite sa za mňa o 

18.30, Rýchlo a zbesilo 8 o 20.20, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 15.30 hod., HUMENNÉ: FAJN - Pápež František: 

Modlite sa za mňa o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 
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PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - HB: Všetko najlepšie! o 18.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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

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

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

HLAVNÁ 51: MEDZIPOSCHODIE - Stála expozícia: Sakrálne umenie 15. - 19. storočia zo zbierok ŠG v Prešove, 

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), 

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

EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie 

PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, POPRAD: TATRANSKÁ 

GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; Adam Szentpétery - Geometrické kódy (do 21. 

5.), 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, 

HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Trzy kobiety, výstava poľských autoriek: Malgorzata Kruk, Dorota Laz a Žofia 

Paterek (do 30. 4.) 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  V tanci mám rád nápady a voľnosť 

 [Pravda; 97/2017; 27/04/2017; s.: 5,6,7,8; Helena Dvořáková ; Zaradenie: Pravda magazín] 

 

Choreograf a tanečník Ladislav Cmorej nemá v tanci žiadne predsudky. Na toto povolanie pôvodne nepomýšľal, ale život 

ho k tancu priviedol, lebo ho má v krvi. Je uvoľnený a má plno nápadov. Tanec posúva za hranice tradície, porušuje 

zaužívané zvyky, kombinuje štýly, vytvára nečakané kompozície, prekvapuje obsahom, ktorý tancom vie vyjadriť. Tak je 

to aj v novom predstavení SĽUK-u Genezis, na ktorom sa choreograficky podieľal. 

 

Helena Dvořáková 
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Ste hlavne moderný tanečník - ako ste sa dostali k spolupráci so SĽUK-om. kde teraz slávite úspech ako choreograf 

folklórneho divadelného predstavenia Genezis? 

 

Som tanečník moderného tanca, ale mám skúsenosti aj s folklórom. V SĽUK-u ma oslovili asi pred piatimi rokmi, lebo 

riaditeľ má dostatok odvahy na experiment. Lúčnica je skôr tradičná, volí krásne kroje, kým SĽUK vo viacerých 

predstaveniach vystupuje aj v štylizovaných kostýmoch. Rôzne štylizácie sa robili už pred viac ako desiatimi rokmi, 

novátorsky tam tvorili aj Jaro Moravčík či Ján Ďurovčík. Riaditeľ SĽUK-u Juraj Hamár ma prvýkrát oslovil pre 

predstavenie Chorea Slovaca, v rámci ktorého sme siedmi choreografi vytvorili každý svoju krátku choreografiu, a 

dokonca sme traja -Ján Ševčík, Stanislav Marišler a ja - spoločne kratšie spracovali jednu baladu. 

 

Tam ste sa ako trio osvedčili, lebo vás hneď vyzvali do ďalšieho predstavenia Krížom-krážoin. Čo od vás čakali? 

 

V tomto projekte sme mali tradičný ľudový tanec zasadiť do netradičných situácií. Môj rukopis je multižánrový, je to spleť 

nielen rôznych tanečných štýlov, ale aj divadelných či pohybových princípov. Choreografiu sme poňali v celkom iných 

súvislostiach. Napríklad taký verbunk - úderný mužský tanec, v ktorom sa zväčša chlapci sólovo predvádzajú či tancujú 

spoločne, som sa snažil ozvláštniť. Umiestnil som ho do kasárenskej izby, kde sa po preflámovanej noci vojaci 

prebúdzajú. Vznikajú mikropríbehy každého z nich, ako si hľadajú svoje oblečenie, berú si ho navzájom a podobne. 

Okrem uniforiem sme použili vaky, kufre a iné rekvizity, ktoré rád využívam. Niekoho takéto "prekážky" skôr obmedzujú, 

ale mňa, naopak, veľmi inšpirujú. 

 

Takže predstavenie Genezis už prirodzene vyplynulo z vašej spolupráce so SĽUK-om. Vraj sa zrodilo z projektu 

Slovenské Vianoce? Chceli ste ísť hlbšie do histórie? 

 

Pred rokom sme mali v SĽUK-u premiéru predstavenia Slovenské Vianoce a po čase ma oslovil riaditeľ, aby sme dotvorili 

k prvej časti ďalšie obrazy z Biblie. Prvá polovica Genezis tam už bola, stvárnili sme dosť moderne a odvážne stvorenie 

sveta od počiatku po Adama a Evu. Druhá časť bola vianočná - zazneli tradičné vianočné koledy a na javisku sa 

odohrávali rôzne betlehemské, pastierske či trojkráľové výjavy, proste časový skok o sto rokov nazad na dedinu. 

Predstavenie bolo koncipované ako kontrast moderného a tradičného. Dopadlo to super, ale ľuďom bolo ľúto, že sa 

predstavenie hrá iba cez Vianoce. Keďže prvá časť - stvorenie sveta - nebola vlastne veľmi vianočná, mohla sa rozvíjať, 

využili sme to a urobili celovečerné predstavenie, ktoré sa môže hrať celoročne. A to je Genezis. 

 

A aká je vaša genéza? Vraj ste sa k tancu a choreografii dostali náhodne cez muzikál Drakula? 

 

Som zo Spišskej Novej Vsi, tam som vyštudoval strednú ekonomickú školu, lebo mamka je ekonómka. Popri tom som 

chodil do tanečného súboru Memento. Bol to moderný súbor scénického a džezového tanca, umelecky nasmerovaný. Bol 

som totiž hyperaktívne dieťa a potreboval som sa od detstva veľmi veľa hýbať, akokoľvek. Prešiel som od hokeja cez 

volejbal, stolný tenis a ďalšie športy k bojovým umeniam či extrémnym športom ako parašutizmus. Proste som vyskúšal 
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azda všetko, čo bolo dostupné, a všetko som aj neskôr využil. Napríklad skúsenosť z loptových hier mi v divadle veľmi 

pomohla pri práci s rekvizitami - tanečník z konzervatória často nevie chytiť niečo do rúk, lebo to nikdy nerobil a na 

javisku si treba často niečo pohadzovať. Po škole som sa najprv zamestnal v počítačovej firme - a to bolo teda jediných 

sedem mesiacov sedavého zamestnania. Z firmy ma raz poslali na služobnú cestu do Bratislavy, práve keď sa konal 

konkurz do muzikálu Drakula. 

 

Chystali ste sa na ňom zúčastniť? 

 

O konkurze som počul v rádiu a zberal som odvahu už aj na to, aby som sa tam išiel len pozrieť. Nakoniec som sa 

odhodlal aj zúčastniť sa. Mal som vtedy osemnásť, bolo to v Istropolise, v tom čase to pre mňa znamenalo úplne 

nedosiahnuteľnú métu - niečo ako Broadway. Ukázal som sa a čo čert nechcel, pozvali ma do druhého kola. Práve tam 

bola veľká výhoda, ak niekto ovládal akrobatické skoky či saltá. Zúročil som aj skúsenosti z bojových umení a napokon 

ma zobrali. 

 

Potom ste vraj išli z muzikálu do muzikálu, spolupracovali ste s režisérmi a choreografmi rôznych tanečných žánrov - ale 

kedy ste sa sám stali choreografom? 

 

Ja som ešte len taký čerstvý choreograf, pokiaľ ide o väčšie projekty. Mal som vždy pretlak nápadov, mnohí choreografi 

si ma brali za asistenta, mohli sme spolu tvoriť a niekedy mi poskytli dosť veľký priestor. Robil som napríklad s Jarom 

Bekrom rôzne komerčné a televízne galaprogramy, v tanečnom divadle Elledanse som zasa privoňal k súčasnému tancu 

a pohybovému divadlu, všetko ma to nadchýnalo. Hrnul som sa s vervou do všetkých možných spoluprác, čím som získal 

skúsenosti. Ozajstnú celovečernú divadelnú choreografickú príležitosť som dostal až zo Štátnej opery v Banskej Bystrici, 

kde som robil choreografiu Svätenia jari. Predstavenie malo len 35 minút, ale bola to jedna z najväčších choreografických 

výziev vôbec. A potom sa to začalo. Choreografie som robil hlavne na Novej scéne a v SĽUK-u. 

 

Čo si najviac ceníte z toho, čo ste dosiahli? 

 

Z posledného obdobia najmä muzikál Mačky, ale aj Carmen a la Gypsy Devils v SND s Cigánskymi diablami. V júni bude 

už derniéra, keď diváci naposledy môžu uvidieť túto našu vášnivú a dynamickú Carmen. Hudobne aj pohybovo sme sa 

vybláznili od moderného baletu cez cigánske čardáše až po flamenco. Zaujímavá a veľmi náročná bola aj práca na 

ľadovej šou Máša a medveď. Na ľadovej ploche fungujú celkom iné princípy, ale boli sme vynikajúci tím. Teším sa z toho 

všetkého. 

 

Teraz už máte samé významné projekty? 

 

No, práve ma čaká ten najdôležitejší - materská dovolenka! Narodil sa nám syn Samko, chcem sa jemu aj manželke 

Mačke čo najviac venovať. Moja manželka Marcelka účinkuje v Radošinskom naivnom divadle ako herečka aj 

hudobníčka, hrá vynikajúco na akordeóne a saxofóne. Dal som si do konca roka pokoj s divadlom a chcem sa venovať 
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hlavne rodine. Život sa mi zmenil fatálne, priority sa krásne poprehadzovali. Ďakujem za tento krok hlavne mojej Mačke, 

lebo či už ako tanečník na voľnej nohe a neskôr aj ako choreograf som mal nulovo zorganizovaný čas a dostal som sa do 

obrovského kolotoča. Je to na jednej strane veľmi veselý život... 

 

Asi však nemáte veľa voľného času. 

 

To nemám. Skúšky v divadle či televízii sa často menia, predlžujú, premiéry sa hocikedy posúvajú na iné termíny, 

nehovoriac o choreografickej práci v divadle. Tam má človek raz toľko práce aj mimo divadla, keď musí tvoriť, vymýšľať, 

spolupracovať s kostýmovou návrhárkou, režisérom, so scénografom, s dramaturgom, technickými zložkami, hudobným 

skladateľom atď., často jeden blázinec. No a keď sa nahromadí takýchto väčších projektov viac a prídu do toho ešte aj 

nejaké menšie jednorazové, potom sa od rána do noci naháňate a nemáte čas na seba ani na blízkych. Workoholikom sa 

však človek nestane, keď ho práca nebaví. A ja už som k workoholizmu nemal ďaleko, ale žena dostala spásonosný 

nápad kúpiť záhradku. Je to vynikajúci relax. 

 

Aj učíte? 

 

Viete mávam workshopy. Napríklad Tančekovo v Mýte pod Ďumbierom či medzinárodný umelecký tábor Letavy pri 

Kokave nad Rimavicou. Tam nám prídu ľudia z ulice a ja sa za týždeň snažím urobiť malý zázrak, naštudovať s nimi 

polhodinové tanečné divadlo. 

 

Nezištne rozdávate vedomosti? Zrejme máte veľa nápadov. 

 

Stále cítim pretlak nápadov a dúfam, že tvorivý ohník vo mne nikdy nevyhorí. Ale mám šťastie na tvorivých a veselých 

ľudí. 

 

Existujú vo folklóre tanečné figúry, ktoré máte vyložene rád? 

 

Ja mám veľmi rád folklór ako taký. Rád ho štylizujem, ale snažím sa dodržať jeho zákonitosti, nechcem ho przniť. Mám 

veľa tanečných skúseností z rôznych žánrov a to rád využívam. A funguje to aj naopak. Keď vidím napríklad, že myjavská 

"dvíhačka" sa hodí do tanca z celkom iného štýlu, tak ju s radosťou použijem. Takto spájame odušu. 

 

Niektorí znalci folklóru sa na to aj hnevajú? 

 

Stáva sa to. Viacerým tzv. autentikom štylizácia prekáža, ale mladých ľudí to, naopak, veľmi oslovuje. Niektorí tvorcovia 

sa prísne pridŕžajú rôznych starých záznamov, ale ja takto nepracujem ani s tým nie som stotožnený. Mohlo sa stať, že 

na zázname sa dedko mohol pri tanci len potknúť a niektorí naši nie úplne fundovaní "autentiď sa to takto zo záznamu 

naučia a šíria to ako Písmo sväté. Takže s autenticitou je to otázne. Aj ľudový tanec sa určite vyvíjal a pretváral napriek 
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dodržiavaniu tradícií. SĽUK má moje sympatie za to, že je otvorený rôznym formám štylizácie či netradičným formám a 

nebojí sa dať príležitosť aj takým nefolklórnym tvorcom, ako som ja. 

 

Páčila sa vám relácia Zem spieva? 

 

Som rád, že folklór dostal v televízii taký priestor. Folklór sa takto dostáva do povedomia a mladí objavujú jeho krásu. 

Pokiaľ ide o reláciu Zem spieva, akurát by som navrhol, nech sa odohráva nie na pódiách pre klasické talentové televízne 

súťaže, ale radšej v autentickejšom prostredí. Folklór podľa mňa patrí do dreveníc, k vatre na lúke, do stodoly a podobne. 

 

Venujete sa aj rómskym deťom - bol to zámer? 

 

Keď som išiel na vysokú školu, predpokladal som, že zostanem v Spišskej Novej Vsi. Vylučovacou metódou som prišiel 

až k štúdiu učiteľstva pre I. stupeň ZŠ so špecializáciou na rómske spoločenstvo. Tak som si to vyštudoval, hoci nemám 

veľmi učiteľské ambície. Tancoval som, ale časom ma učenie predsa dostihlo: pred jedenástimi rokmi mi zavolali z 

nadácie Divé maky a požiadali ma o spoluprácu, ktorá dodnes trvá. Ja mám na starosti tanečnú sféru, ale dúfam, že na 

deti vplývam aj výchovne. Deti vyberáme na talentových skúškach a rozvíjame ich talent. Pracujú celý rok, ale ťažisko je 

na Letnej akadémii, čo je týždenný intenzívny workshop, ktorý vrcholí festivalom rómskej kultúry Cigánskym bašavelom. 

Býval roky na Červenom Kameni a od vlani už je na hrade Devín. Vrelo odporúčam. 

 

Rómovia sú vraj rodení muzikanti a tanečníci - je to tak? Aká hudba je im blízka? 

 

Sú vynikajúcimi umelcami a okrem tradičnej rómskej hudby im je veľmi blízky swing aj latinskoamerická hudba a tance. 

To sa dá krásne pomiešať s rómskym tancom! Tu musím spomenúť Vladka Michalka, ktorému ďakujem za všetko, čo z 

rómskeho tanca viem. Je síce folklórny choreograf, ale veľmi otvorený. Do folklóru, najmä do rómskeho, ma zasvätil pri 

našej spolupráci na VŠMU. Zobral ma aj do rumunskej Transylvánie, kde sme týždeň boli v tanečnom tábore a tam som 

sa do rómskeho folklóru naozaj zaľúbil. Tancoval sa hlavne szaszcsavas - čo je tamojší rómsky tanec, jeden z 

najdynamickejších tancov na svete. S Vladkom Michalkom naďalej spolupracujeme a často využívame rómsky folklór pri 

našej spoločnej tvorbe. Využil som to aj pri réžii a choreografii hudobno-tanečného divadla Carmen a la Gypsy Devils. 

Vďaka vynikajúcej flamenco tanečnici Zuzke Čorejovej som sa bližšie zoznámil aj s folklórom španielskych Rómov, ktorý 

má v Carmen tiež silné zastúpenie. 

 

Ešte sa vráťme k predstaveniu Genezis. Spolupracovali ste s režisérom Jurajom Nvotom. Dobre si rozumiete? 

 

S Jurajom Nvotom sme spolupracovali už na predstavení Listy Emilovi v Štúdiu S. Tam bola naša režijno-choreografická 

spolupráca intenzívnejšia. Kamil Mikulčík zložil veľa krásnych pesničiek a k nim sme robili situačné choreografie. Pri 

najnovšom predstavení Genezis, ktoré Juraj pre SĽUK režíroval, sme všetci zúčastnení pracovali viac-menej osobitne, 

hoci sme veľa komunikovali. S dramaturgiou sme vyberali z príbehov Starého zákona, ktoré by boli vhodné na 

spracovanie. V prvej časti sme išli podľa prvých dní stvorenia z Biblie, no v druhej časti si bolo treba vybrať najpútavejšie 
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kapitoly. Vybrali sme pasáže ako Kain a Ábel, Sodoma, Noe a potopa či babylonské zmätenie jazykov. Zaradili sme aj 

dve spevácke čísla s rýdzo ľudovými piesňami na tému Kain a Ábel či o holubici, ktorú Noe vypustil z archy, naproti tomu 

v obraze Babylon sme sa hudobne aj pohybovo a kostýmovo veľmi vyšantili. 

 

Mali ste poradcov napríklad z oblasti etnografie? 

 

Keďže ide o vysoko štylizované dielo, nebolo potrebné držať sa tradícií či zvyklostí. Najviac som spolupracoval s 

vynikajúcim skladateľom Stanislavom Palúchom z Kysúc. Hudba celej prvej časti Genezis vychádza z jednej koledy a je 

urobená na sedem spôsobov! V časti Kain a Ábel je zasa melódia z piesne V pondelok doma nebudem, čo je taká 

folklórna odrhovačka, ale Stano Palúch ju geniálne upravil tak, že bola radosť ju "choreografovať". 

 

Nehrá sa v krojoch, ako ste vymýšľali kostýmy? A ako vznikali ostatné nápady predstavenia? 

 

Kroje by sa veľmi nehodili k takému dielu. O kostýmoch sme sa tiež dlho radili s návrhárkou Katkou Holkovou a páči sa 

mi veľmi jej pohľad a odvážne nápady. Napríklad folklórny strih vesty sa nebála spojiť s celkom moderným strihom 

nohavíc so zníženým pudlom, zvaných aj "nasieračky". S Jankom Šickom, autorom projekcie a grafického dizajnu, ako aj 

s autorom scény Markom Hollým sme si rozumeli aj bez slov. Nezasahovali sme do ich tvorby, vďaka čomu priniesli do 

našej skladačky úplne nový pohľad, nadhľad a zmysel pre humor. František Kovár má zásluhu na krásnom až 

rozprávkovom nahovorení Boha. 

 

Kde sa dá predstavenie vidieť? 

 

Premiéra bola v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave, diváci to môžu vidieť v Divadle SĽUK-u na Balkánskej 

ulici v Rusovciach alebo 4. mája v MDPOH. S Genezis, ako aj s ďalšími predstaveniami chodí SĽUK aj na zájazdy po 

Slovensku či rôznych festivaloch doma aj v zahraničí. Bratislavskí diváci ich môžu vidieť na Dňoch majstrov ÚĽUV na 

konci leta. Janka Zednikovičová z MDPOH, kde SĽUK tiež hrá svoje predstavenia, hovorí, že zahraniční turisti, najmä 

ázijskí, majú veľký záujem o náš folklór. 

 

Vy ešte aj tancujete alebo už sa venujete len choreografii? 

 

Stále tancujem, ale mám už na to málo času. Hlavne v rámci nášho profesionálneho zoskupenia CreDance, ktoré vzniklo 

v roku 2002 teda skôr ako televízny Kredenc, ale často sa nás pýtajú, kde máme Polnišovú. Názov vznikol skratkou zo 

slov creative dancers, tvoriví tanečníci. Zoskupenie vzniklo zo špičkových tanečníkov, ktorí chceli skúšať niečo nové. A 

tak sme vytvorili multižánrovú skupinu, ktorá spája najrôznejšie štýly. Jej členovia vystupujú naprík lad aj v Carmen, v 

muzikáloch a tanečných domácich a zahraničných projektoch. Ale pozývajú nás aj na rôzne komerčné projekty a 

vystúpenia. Účinkujem stále aj v predstavení Lenky Vagnerovej -Jezdci v Prahe. To je moja najväčšia životná kondičná 

výzva a Lenka je môj obrovský choreografický vzor. Naučila ma, že všetko sa dá a možnosti ľudského tela sú nedozerné. 
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Inšpiráciu čerpám aj z pohybu obyčajných ľudí. V nemom úžase som bol napríklad z kamarátov horolezcov na jednej 

chate, to bolo úžasné, čo so svojím telom stvárali! 

 

Tancujete aj v súkromí? 

 

Určite. Keď som bol mladší, bol som schopný ísť na diskotéku po dvanásťhodinovej skúške v divadle a tancovať až do 

rána. Teraz v súkromí tancujeme hlavne s Marcelkou zvláštne hojdavé tance pri uspávaní nášho dvojmesačného syna. 

 

Spoznáte tanečné drevo na prvý pohľad? 

 

To áno, ale ak chce, každý vie tancovať. Milujem na scéne šialenstvá, nemám rád spartakiádne hromadné výstupy, 

preferujem voľnosť, aj s netanečníkmi sa dá veľa dosiahnuť. 

 

Ladislav Cmorej 

 

Narodil sa 5. augusta 1979 v Spišskej Novej Vsi, vyštudoval Pedagogickú fakultu UKF v Nitre. V roku 1998 muzikálom 

Drakula odštartoval kariéru profesionálneho tanečníka v muzikáloch, tanečných a divadelných predstaveniach a aj 

komerčných a televíznych programoch. Spoluprácou so skupinami a s tvorcami najrôznejších žánrov, od hiphopu po 

folklór či súčasný tanec, sa vyprofiloval na nekonvenčného multižánrového choreografa. Z tvorby: Nová Scéna - 

Hairspray, Mačky (Cats), Veselá vdova, SND - Carmen a la Gypsy Devils, Národní divadlo moravskoslezské v Ostrave: 

Rebecca, ľadová šou Máša a medveď na ľade. Založil a je umeleckým vedúcim profesionálneho tanečného zoskupenia 

CreDance. 

 

foto: 

 

Rómske deti majú často tanečný talent. S nadáciou Divé maky spolupracuje už dlho. Letná akadémia vrcholí festivalom 

Cigánsky bašavel. 

 

V tanci zúročil skúsenosti z rôznych športov a bojových umení. 

 

Tanečná skupina CreDance vznikla skôr ako televízny Kredenc, už v roku 2002. 

 

CreDance je skratka slov creative dancers čiže tvoriví tanečníci. 

 

Snímka z predstavenia SĽUK-u Genezis. pre ktoré robil choreografiu. 

 

Kostýmy do predstavenia Genezis navrhla Katarína Holková. 
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