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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Prievidza má nádejné talenty v robotike 

 [Obecné noviny; 27/2017,28/2017; 11/07/2017; s.: 15; Diana ŠURKALOVÁ DUŠEKOVÁ ; Zaradenie: ŠKOLSTVO] 

 

Súrodenci Matej a Jakub Mazúrovci a Martin Kmeť zaujali viacerými robotickými projektmi doma aj v zahraničí. 

 

Počas horúcich júnových dní školáci zvyčajne čakajú na vysvedčenie a tešia sa na prázdniny. Napriek teplu sa žiakom zo 

Základnej školy na Mariánskej ulici a Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi darilo úspešne prezentovať mesto a celý 

Trenčiansky kraj. 

 

Robotická súťaž RBA 2017 sa konala 5. júna a bratom Jakubovi a Matejovi Mazúrovcom sa v nej podarilo v konkurencii 

164 žiakov vyhrať 1. miesto v kategórii ,,vlastný model". 

 

O týždeň neskôr sa zúčastnili v Prešove súťaže Legobot 2017, ktorú zorganizovala prešovská Stredná priemyselná škola 

elektrotechnická s podporou mesta, združenia Košice IT Valley a LEGO education. Zastúpenie v nej opäť mala aj 

Prievidza. Matej Mazúr a Martin Kmeť, žiaci ZŠ Mariánska v kategórii ,,edubot" zvíťazili s projektom Legendy, ktoré 

predstavoval robot Móric propagujúci hru Legendarium, spolu s robotom BB-8 z Hviezdnych vojen. Tím sa umiestnil tiež 

na peknom štvrtom mieste v kategórii ,,speedybot" o najrýchlejšieho robota chodiaceho po čiare. 

 

A tretí úspech v robotike pre prievidzských žiakov bol Robotický deň 2017 v Spišskej Novej Vsi, ktorý sa konal koncom 

júna. Cieľom Robotického dňa bola hlavne popularizácia techniky, prezentácia robotických zariadení a motivácia mladých 
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so záujmom o robotiku. Na zaujímavom podujatí reprezentoval školu a mesto opäť Jakub Mazúr z Gymnázia V. B. 

Nedožerského v Prievidzi. Predstavil vylepšený model robotického auta Chevrolet Camaro, s ktorým získal 2. miesto. 

 

Bratia Mazúrovci predviedli svoj projekt Legendy aj v Prahe na podujatí Robotic day 2017, odkiaľ si síce cenu neodniesli, 

ale dostali veľkú pochvalu za svoju prácu aj poďakovanie za reprezentáciu krajiny a mesta. 

 

Diana ŠURKALOVÁ DUŠEKOVÁ, MsÚ Prievidza 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  U Richtera najali Bonul, aby postrážil opustenú budovu [akt.18:18:14] 

 [ekonomika.sme.sk; 12/07/2017; Michaela Kušnírová ; Zaradenie: Ekonomika / Slovensko] 

https://ekonomika.sme.sk/c/20601866/u-richtera-najali-bonul-aby-postrazil-opustenu-budovu.html 

 

Nitrianska bezpečnostná služba, na ktorej večierku rečnil premiér Robert Fico, získala ďalšiu verejnú zákazku. 

 

BRATISLAVA. Nitrianska súkromná bezpečnostná služba (SBS) Bonul získala ďalšiu verejnú zákazku. Jej pracovníci 

budú až do jesene 2019 strážiť dve nehnuteľnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré patrí pod ministerstvo 

práce vedené Jánom Richterom zo Smeru. 

 

Bonulu, ktorého majiteľ je rodina s policajným prezidentom a v minulosti strážil aj centrálu Smeru, sa vo verejnom 

obstarávaní darí. Pracuje pre viaceré verejné podniky a inštitúcie. Premiér Robert Fico rečnil na firemnom večierku 

Bonulu. 

 

Drahšie než pôvodní 

 

Ústredie si Bonul najalo na 24-hodinové stráženie, jeho pracovníci nastúpia v auguste. Počas dvoch rokov zinkasuje 

firma za služby 245-tisíc eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH). V prepočte na mesiac teda vyše desaťtisíc eur. SBS 

vyberalo ministerstvo práce cez elektronickú aukciu. 

 

Upozornenie na aukciu dostalo 34 firiem, zapojilo sa do nej osem firiem a Bonul uspel s najnižšou cenou. 

 

Veronika Husárová z tlačového odboru ministerstva dodala, že nitrianska SBS žiadne ďalšie objekty ministerstva nestráži. 

 

Pred Bonulom strážila dve nehnuteľnosti Ústredia práce firma Ka-Pe Security. Za desať mesiacov, od januára do októbra 

2016, za to firma zinkasovala takmer 78-tisíc eur s DPH. V prepočte na mesiac bezmála osemtisíc eur. 

 

Ka-Pe Security bude nehnuteľnosti strážiť aj ďalšie mesiace, až kým si ich ochranu neprevezme v auguste Bonul. Od 

konca októbra 2016 do začiatku augusta 2017 teda štát firme ešte dodatočne zaplatí približne 68,4-tisíca eur. 

https://ekonomika.sme.sk/c/20601866/u-richtera-najali-bonul-aby-postrazil-opustenu-budovu.html
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Dokopy tak štát firme za necelé dva roky - za 20 mesiacov - zaplatí približne 147-tisíc eur. Čo je takmer o stotisíc eur 

menej ako dostane firma Bonul za 24 mesiacov. 

 

Kancelárie a opustená budova 

 

Jedna z budov ústredia práce, ktoré bude Bonul strážiť, sa nachádza v hlavnom meste na Župnom námestí. Je to 

využívaná kancelárska budova. V susedstve je Najvyšší súd, ministerstvo spravodlivosti alebo stará budova Národnej 

rady. 

 

Druhá budova nie je administratívna, ale rekreačná. Je to niekdajšie vzdelávacie a ubytovacie zariadenie ústredia v obci 

Mlynky v okrese Spišská Nová Ves. 

 

Nehnuteľnosť je už niekoľko rokov opustená a chátra. "V roku 2010 bola vyhlásená za prebytočný majetok. V súčasnosti 

je budova ponúkaná na predaj," informuje hovorkyňa ústredia práce Jana Lukáčová. 

 

Vlani ponúkali nehnuteľnosť na predaj za 571-tisíc eur. 

 

Blízko Smeru, úspešní v tendroch 

 

Denník SME v minulosti informoval, že majiteľ firmy Miroslav Bödör je švagrom policajného prezidenta Tibora Gašpara. 

 

Týždenník Plus 7 dní zas informoval, že Bödör chodil na poľovačky s dvojnásobným ministrom a budúcim predsedom 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ľubomírom Jahnátkom. V roku 2010, keď bol Jahnátek ministrom hospodárstva, 

získal Bonul zákazku od tohto ministerstva za 3,6 milióna eur. 

 

Nitrianskej SBS sa pritom výrazne darí vo verejných zákazkách. Vlani napríklad Aktuality.sk upozornili, že Bonul získal 

štvorročnú zmluvu so Slovenskou poštou za 27 miliónov eur. 

 

V elektronickej aukcii bojoval Bonul o zákazku s jediným súperom. Vyhral s ponukou nižšou o približne 25-tisíc eur. 

Tretieho uchádzača pošta vylúčila, lebo nesplnil požiadavky. Jeden z členov výberovej komisie rok pred súťažou pracoval 

v Bonule. 

 

V Nitre zas dostáva Bonul dotácie na vytváranie nových pracovných miest. 

 

Poisťovňa pri Bonule chybovala 
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Vlani vyhral Bonul aj zákazku od Sociálnej poisťovne, ktorá tiež patrí pod ministerstvo práce vedené Jánom Richterom. 

Do tendra za šesť miliónov eur bez dane sa firma prihlásila, sama so sebou súťažila a aj vyhrala. Jediného súpera z 

tendra vylúčili pre nesplnenie podmienok. 

 

Zmluvu s Bonulom podpísal krátko pred odchodom vtedajší riaditeľ poisťovne a poslanec Smeru Dušan Muňko, ktorého 

vystriedal iný poslanec Smeru a bývalý minister Ľubomír Vážny. 

 

Súťaž preveroval Úrad pre verejné obstarávanie a zistil pochybenia. "Pri jednom z kontrolných zistení bol identifikovaný 

možný vplyv na výsledok verejného obstarávania," povedal hovorca úradu Ján Mažgút. 

 

Sociálnej poisťovni pre pochybenia hrozí pokuta až do výšky 30-tisíc eur. Úrad doteraz o pokute nerozhodol. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Začína sa Spišský trh, obmedzí aj dopravu 

 [spis.korzar.sme.sk; 13/07/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20602599/zacina-sa-spissky-trh-obmedzi-aj-dopravu.html 

 

Jarmočnú atmosféru doplní hudba a tanec, najväčším ťahákom budú IMT Smile. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskej Novej Vsi sa začal 62. ročník Spišského trhu, centrum mesta ožíva typickou 

jarmočnou atmosférou. 

 

Svoj tovar ponúkajú predajcovia asi v 500 stánkoch. 

 

Mesto tiež pripravilo kultúrny program na dvoch pódiách. Slávnostné otvorenie trhu bude v piatok o 18:00 na hlavnom 

pódiu. 

 

Na Zimnom štadióne sa vo štvrtok začal aj 50. ročník Spišských výstavných trhov – Spiš Expo 2017. 

 

Svoje výrobky a služby bude ponúkať 62 vystavovateľov, z toho 54 zo Slovenska, informoval pracovník mesta pre styk s 

médiámi Tomáš Repčiak. 

 

Uzávery ciest 

 

Mesto pri príležitosti podujatia upozorňuje na krátkodobé uzávery ciest. 

 

Na Letnej ulici platia už od stredy 12. júla od 6:00 do 20:00 do 16. júla. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20602599/zacina-sa-spissky-trh-obmedzi-aj-dopravu.html
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Ďalšie uzávery sa týkajú Štefánikovho námestia a ulíc Zimná, Elektrárenská a Školská, a to od štvrtka od 4:00 až do 19 

júla do 20:00. 

 

Počas uzávierky miestnych komunikácií sa účastníci cestnej premávky musia riadiť aktuálnym dopravným značením. 

 

Presný popis obchádzok sa nachádza na internetovej stránke mesta. 

 

Kultúrny program 

 

Najväčším lákadlom tohto ročníka bude podľa mesta vystúpenie známej slovenskej kapely IMT Smile, zaspieva aj 

speváka Peter Stašák a známe hity ponúkne aj Starmania originál. 

 

Pestrú ponuku programu jedného z najväčších slovenských jarmokov dotvárajú aj folklórne súbory, z domácich sú to FS 

Čačina, FS Čačinare, ĽH Vlada Kubáňa, ĽH Romana Barabasa, ĽH Koršuľa, zo zahraničných vystúpi srbský i rumunský 

súbor. 

 

Ďalším zahraničným interpretom bude chorvátsky populárny spevák Goran Karan. 

 

Mladým spríjemni Spišský trh jubilujúca kapela Smola & Hrušky v netradičnom koncerte spolu s dychovým orchestrom 

RDH Tatramat Matejovce. 

 

Chýbať nebudú ani domáce kapely. Atmosféru na trhu spríjemnia aj historickí šermiari z Jaga, tanečníci z Gruzínska, 

country-rock v podaní The Colt a ďalší. 

 

Pre deti je pripravená rozprávka Danka a Janka v podaní Divadla na predmestí pre najmenších. 

 

Na Spišský trh už tradične zavítajú aj delegácie z partnerských miest zo Slovenska, Česka, Nemecka, Francúzska, 

Maďarska, Poľska, Rumunska aj čínskeho Pekingu. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Fomat má nových trénerov, posilniť ho má aj obávaný strelec 

 [myturiec.sme.sk; 13/07/2017; Roman Kopka ; Zaradenie: Turiec / Šport] 

https://myturiec.sme.sk/c/20602423/fomat-ma-novych-trenerov-posilnit-ho-ma-aj-obavany-strelec.html 

 

V príprave pred ligou odohrajú Martinčania šesť zápasov. Tri už majú za sebou. 

 

https://myturiec.sme.sk/c/20602423/fomat-ma-novych-trenerov-posilnit-ho-ma-aj-obavany-strelec.html
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MARTIN. Leto je pre futbalistov hektické. Jedná sezóna len pred pár týždňami skončila a po krátkej prestávke sa už 

chystá nová. Futbalisti MŠK Fomat Martin odštartovali prípravu na tretiu ligu hneď po prvom júlovom víkende a hráčov 

vítal nový tréner Vladimír Kuťka a aj jeho asistent Vladimír Vítek. 

 

"Sú to mladí a ambiciózni tréneri, od ktorých očakávame, že prebudujú mužstvo a zastabilizujú ho na dlhší čas. Verím, že 

sa budeme prezentovať kvalitnou hrou, ktorá prinesie aj dobré výsledky," povedal športový manažér klubu Ivan Šenšel. 

 

Zmeny v kádri 

 

Na prvom zraze pred novou sezónou bolo 18 futbalistov. Chýbal medzi nimi Tomáš Stašík, ktorého si na skúšku do 

Liptovského Mikuláša zobral tréner Jozef Šino. V kádri druholigistu napokon skončil aj Ľuboš Thomka, o ktorom sa 

šepkalo, že by sa po angažmáne v Rakúsku mohol vrátiť do svojho materského klubu. Podľa našich informácií sa do 

martinskej brány po zranení nevráti ani Erik Feriančík, ktorého zlákala ponuka nováčika III. ligy – ambiciózneho 

Oravského Veselého. 

 

V kolónke príchodov klub zatiaľ eviduje mladíkov Daniela Cvika a Jaroslava Vaváka, ktorí ukončili svoje pôsobenie v 

Banskej Bystrici. Fomat podľa všetkého posilní aj kanonier Milan Vajagič. Ten naposledy strieľal góly za Žabokreky a 

predtým za Belú-Dulice. 

 

"Rad by som za Martin hral, chcem si vyskúšať III. ligu a zároveň dokázať, že na ňu mám. Dostal som sa medzi mladých 

chlapcov, s Aďom Romančíkom budeme patriť k najstarším, no to mi vôbec neprekáža, dúfam, že im pomôžem. Partia 

vyzerá byť dobrá, mužstvo ma bez problémov prijalo," podelil sa o prvé dojmy obávaný strelec, od ktorého sa budú čakať 

predovšetkým góly. 

 

"To mi je jasné, veď preto ma brali. Teším sa na túto výzvu, v mojej futbalovej kariére je to ďalší posun," podotkol ešte 

Milan Vajagič. 

 

Zápasový program 

 

Martinčania majú v príprave naplánovaných šesť zápasov. Prvé tri už majú za sebou. V stredu remizovali na pôde Hornej 

Nitry – Handlovej 1:1, v sobotu prehrali v Spišskej Novej Vsi 2:1 a v utorok doma zdolali Liptovský Hrádok 4:3. 

 

"Najbližšie nás čaká turnaj v Dolnej Strehovej, kde okrem domácich budú ešte hrať Lučenec a Dudince. Generálkou pred 

súťažou by mal byť 19. júla súboj s Liptovským Mikulášom. Už 23. júla odštartuje Slovenský pohár (Martin nastúpi proti 

piatoligovému Strečnu) a týždeň na to nás čaká prvý majstrovský duel v III. lige," priblížil nahustený zápasový program 

Ivan Šenšel. 

 

Späť na obsah 
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1.5.  Chcete pracovať ako vodič, manažér, či elektrikár? Tu sú kontakty na firmy, ktoré ich 

hľadajú 

 [hnporadna.hnonline.sk; 13/07/2017; (tur) ; Zaradenie: Denník HN] 

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/994765-chcete-pracovat-ako-vodic-manazer-ci-elektrikar-tu-su-kontakty-na-firmy-ktore-ich-hladaju 

 

V spolupráci s portálom ISTP.sk vám HN prinášajú prehľad pracovných ponúk v rôznych oblastiach so mzdou nad 1 000 

eur. 

 

 Automechanik nákladných motorových vozidiel 

 

http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1333748/automechanik-nakladnych-motorovych-vozidiel 

LKW autodieľňa 

Ivanka pri Dunaji, okres Senec 

od 1100 do 1500 E mesačne 

Ivanka pri Dunaji, okres Senec 

 

Inžinier pre vývoj simulačných modelov 

 

http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1371773/inzinier-pre-vyvoj-simulacnych-modelov 

VIA MY PEOPLE s.r.o. 

Bratislava-Staré Mesto 

od 1900 E za mesiac 

Ing. Terézia Migašová, tel.: +421911806804, info@viamypeople.sk 

 

HR manager 

 

http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1360696/hr-manager 

Koanix group s.r.o. 

Piešťany 

do 2000 E za mesiac 

Bc. Zuzana Hanková, tel.: +421918813738, koanix.office@gmail.com 

 

Šéfkuchár 

 

http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1373939/sefkuchar 

SG.INVEST, s.r.o. 

Banka, okres Piešťany 

od 1000 do 1300 E za mesiac 

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/994765-chcete-pracovat-ako-vodic-manazer-ci-elektrikar-tu-su-kontakty-na-firmy-ktore-ich-hladaju
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Ing. Eva Godmasova, tel.: +421903312651, eva@sergijo.sk 

 

Montér, opravár telekomunikačných zariadení 

 

http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1317569/monter-opravar-telekomunikacnych-zariadeni 

NEVERNET, s.r.o. 

Neverice, okres Zlaté Moravce 

od 1100 do 1500 E za mesiac 

Pavol Fridrich, tel.: +421911859111, admin@nevernet.sk 

 

Elektrikár 

 

http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1376484/elektrikar 

TZB s.r.o. 

Čaka, okres Levice 

od 1200 do 1300 E za mesiac 

Michal Kepko, tel.: +421908118198, technik.tzb@gmail.com 

 

Hlavný konštruktér 

 

http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1372454/hlavny-konstrukter 

SEDASPORT, s.r.o. 

Myjava 

od 1000 do 1200 E za mesiac 

Lenka Sladečková, tel.: +421346540472, sladeckova@sedasport.com 

 

Autoelektrikár 

 

http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1286629/autoelektrikar 

HARVIS s r. o. 

Nové Mesto nad Váhom 

od 1000 do 1500 E za mesiac 

Štefan Hlinka, tel.: +421902030303, harvis@harvis.sk 

 

Vedúci výroby vo výrobe nábytku 

 

http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1375056/veduci-vyroby-vo-vyrobe-nabytku 

Dalno Trade, s.r.o. 
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Dolný Kubín 

od 1000 do 1500 E za mesiac 

Ing. Veronika Maršalová, tel.: +421911868772, marketing@dalno.sk 

 

Sestra - neurologické oddelenie 

 

http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1370245/sestra-neurologicke-oddelenie 

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 

Ružomberok 

od 1007 do 1200 E mesačne 

Stanislav Sikel, tel.: 0905475846, zvadova@uvn.sk 

 

Elektrikár 

 

http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1357716/elektrikar 

GEVORKYAN, s.r.o. 

Vlkanová, okres Banská Bystrica 

od 1000 E za mesiac 

Bc. Martina Richterová, tel.: +421482297812, cv@gevorkyan.sk 

 

Vodič dodávky 

 

http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1373836/vodic-dodavky 

LASSAK TRANSPORT, s.r.o. 

Hriňová, okres Detva 

od 1000 do 1500 E za mesiac 

Marcel Laššák, tel.: +421918129306, info.lassak@gmail.com 

 

Manažér vzdelávania a rozvoja zamestnancov 

 

http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1368809/manazer-vzdelavania-a-rozvoja-zamestnancov 

JUPSTAV, s. r. o. 

Malcov, okres Bardejov 

od 1000 do 1300 E za mesiac 

Peter Jura, tel.: +421903572324, peter.jura@pobox.sk 

 

Stolár 
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http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1367259/stolar 

Radovan Kendereš EBEN - výroba a predaj nábytku 

Humenné 

od 1000 do 1500 E za mesiac 

Radovan Kendereš, tel.: +0421905598970, eben.nabytok@gmail.com 

 

Terénny sociálny pracovník 

 

http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1371111/terenny-socialny-pracovnik 

Obec Rudňany 

Rudňany, okres Spišská Nová Ves 

od 1002,87 E mesačne 

Jánošíková Jana, tel.: +421534170130, obec@rudnany.sk 

 

Lekár bez špecializácie 

 

http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1284670/lekar-bez-specializacie 

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

Rožňava 

od 1072,5 E mesačne 

Eleonóra Barcziová, tel.: +421915787732, eleonora.barcziova@svetzdravia.com 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Futbalový Slovnaft Cup si zahrá rekordných 210 klubov: ROZPIS prvých dvoch kôl 

 [topolcany.dnes24.sk; 13/07/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Topoľčany] 

http://topolcany.dnes24.sk/futbalovy-slovnaft-cup-si-zahra-rekordnych-210-klubov-rozpis-prvych-dvoch-kol-274671 

 

 Najprestížnejšia pohárová súťaž na Slovensku je tu. Futbalový Slovnaft Cup pozná zloženie úvodných dvoch kôl, v 

ktorých sa proti sebe postaví 210 klubov. 

 

Slovenský pohár – Slovnaft Cup je najprestížnejšou futbalovou pohárovou súťažou na Slovensku. Úvodný výkop začne 

už onedlho. Prvé kolo je naplánované na 22. a 23. júla, kolo s poradovým číslom dva sa odohrá 9. augusta. 

 

O súťaž je na Slovensku veľký záujem. Vlani padol rekord v počte účastníkov (205), ktorý je tento rok prekonaný 210 

záujemcami. Pozrite si, ktoré dvojice tímov sa medzi sebou pobijú o postup. 

 

1. kolo Slovnaft Cup (22. – 23. júl 2017) 

 

http://topolcany.dnes24.sk/futbalovy-slovnaft-cup-si-zahra-rekordnych-210-klubov-rozpis-prvych-dvoch-kol-274671
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- MŠK Senec – TJ Jakubov 

- FC Pata – Galanta 

- TJ Kostolné Kračany – Nový Život 

- FC Malacky – Závod 

- Bešeňov – Šurany 

- Dvory nad Žitavou – FKM Nové Zámky 

- Kalinkovo – Most pri Bratislave 

- Oponice – Topvar Topoľčany 

- FK Jablonové – PSČ Pezinok 

- Jablonec – Cajla Pezinok 

- Veľké Zálužie – Hrušovany 

- Šenkvice – Báhoň 

- Veľké Kosihy – Sv. Peter 

- MŠK Rusovce – Svätý Jur 

- Jacovce – Solčany 

- ŠK Blava 1928 – Slovan Hlohovec 

- Lehnice – Vydrany 

- Lozorno – Veľké Leváre 

- Horné Saliby – Kolárovo 

- NMŠK 1922 – ŠK Tomášov 

- Petržalka Akadémia – Lamač 

- FK Strečno – Fomat Martin 

- FK Rajec – Jednota Bánová 

- Zemianské Kostoľany – HN Prievidza 

- ŠK Čierne – FK Čadca 

- Slovan Rudinská – Krásno nad Kysucou 

- OŠK Podolie – Spartak Myjava 

- ŠK Kmeťovo – Veľké Ludince 

- ŠK Nevidzany – Lok. Kozárovce 

- Prečín – Domaniža 

- Veľká Hradná – Trenčianské Teplice 

- Fatran Varín – OŠK Teplička nad Váhom 

- FK Predmier – MFK Bytča 

- Veľké Kostoľany – OFK Malženice 

- TJ Plevník Drienové – Trenč. Stankovce 

- Slovan Skalité – Kysucké Nové Mesto 

- TJ Salka – Slovan Šahy 

- MŠK Považská Bystrica – Častkovce 
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- VTJ Raj.Teplice – Baník Stráňavy 

- ŠK Belá – Terchová 

- Partizán Cígel – Šimonovany 

- Višňové – Rosina 

- Jednota Málinec – Sklotatran Poltár 

- Selce – Šalková 

- FK 09 Bacúch – Medzibrod 

- LM Palúdzka – Závažná Poruba 

- Sokol Zubrohlavá – Oravské Veselé 

- OŠK Bešeňová – Belá Dulice 

- ŠK Prameň Kováčová – Jupie Podlavice 

- FK Jesenské – Tornaľa 

- Spartak Vysoká n. Kysucou – Makov 

- FK Nižná – ŠK Tvrdošín 

- Liptovské Sliače – Liptovská Štiavnica 

- Iskra Hnúšťa – MŠK Tisovec 

- Strojár Krupina – Pliešovce 

- Príbelce – Slovenské Ďarmoty 

- Santrio Láza – Novohrad Lučenec 

- Oravská Poruba – Slovan Žabokreky 

- Ladomerská Vieska – Diviaky 

- Oravan Oravská Jasenica – Námestovo 

- Slávia TU Košice – Medzev 

- Jasenov – Ptičie 

- Gemerská Hôrka – Rožňava 

- Perín – Vyšné Opátske 

- Veľká Ida – Kechnec 

- Čirč – Odeva Lipany 

- Košická Nová Ves – FK Čaňa 

- Pavlovce nad Úhom – Nacina Ves 

- Poproč – Krásnohorské Podhradie 

- Olcnava – Hranovnica 

- Ulič – Snina 

- Kluknava – Krompachy 

- Župčany – Šarišské Michaľany 

- Levoča – Spišské Podhradie 

- Borša – Geča 

- Veľká Lomnica – Spišská Belá 
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- Streda nad Bodrogom – Kalša 

- Parchovany – Vranov n. Topľou 

- Kamenica nad Cirochou – FK Humenné 

- Nálepkovo – Harichovce 

- Gerlachov – Svidník 

 

Prečítajte si aj 

 

2. kolo Slovnaft Cup (9. august 2017) 

 

- MŠK Senec / TJ Jakubov – FC Pata / Galanta 

- TJ Kostolné Kračany / Nový Život – Zvolen 

- FC Malacky / Závod – Bešeňov / Šurany 

- Dvory nad Žitavou / FKM Nové Zámky – Slovan Bratislava 

- Kalinkovo / Most pri Bratislave – Oponice / Topvar Topoľčany 

- FC Rohožník – MFK Skalica 

- FK Rača Bratislava – FK Jablonové / PSČ Pezinok 

- Jablonec / Cajla Pezinok – Veľké Zálužie / Hrušovany 

- Šenkvice / Báhoň – Lok. Devínska N. V. 

- Ivanka pri Dunaji – DAC Dun. Streda 

- Veľké Kosihy / Sv. Peter – MŠK Rusovce / Svätý Jur 

- Jacovce / Solčany – FC Spartak Trnava 

- Blava 1928 / Slovan Hlohovec – Lehnice / Vydrany 

- Lozorno / Veľké Leváre – FK Pohronie 

- Horné Saliby / Kolárovo – Dunajská Lužná 

- NMŠK 1922 / ŠK Tomášov – Petržalka Akadémia / Lamač 

- FK Strečno / Fomat Martin – FK Rajec / Jednota Bánová 

- Zemianské Kostoľany / HN Prievidza – KFC Komárno 

- MŠK Púchov – ŠK Čierne / FK Čadca 

- Slovan Rudinská / Krásno n.K. – OŠK Podolie / Spartak Myjava 

- ŠK Kmeťovo / Veľké Ludince – ŠK Nevidzany / Lok. Kozárovce 

- Prečín / Domaniža – FK Inter Bratislava 

- Veľká Hradná / Trenčianské Teplice – Fatran Varín / OŠK Teplička n.V. 

- FK Predmier / MFK Bytča – FC Nitra 

- Veľké Kostoľany / OFK Malženice – TJ Plevník Drienové / Trenč. Stankovce 

- Slovan Skalité / Kysucké N. M. – ŠKF Sereď 

- TJ Salka / Slovan Šahy – Iskra Borčice 

- MŠK Považská Bystrica / Častkovce – FC ŠTK 1914 Šamorín 
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- VTJ Rajecké Teplice / Baník Stráňavy – MFK Dubnica nad Váhom 

- ŠK Belá / Terchová – Tatran Prešov 

- Partizán Cígel / Šimonovany – Višňové / Rosina 

- Kovo Beluša – FC ViOn Zlaté Moravce 

- Jednota Málinec / Sklotatran Poltár – Selce / Šalková 

- FK 09 Bacúch / Medzibrod – Zemplín Michalovce 

- LM Palúdzka / Závažná Poruba – Sokol Zubrohlavá / Oravské Veselé 

- OŠK Dobrá Niva – MŠK Žilina 

- OŠK Bešeňová / Belá Dulice – ŠK Prameň Kováčová / Jupie Podlavice 

- FK Jesenské / Tornaľa – TJ Lovča 

- Spartak Vysoká n.Kysucou / Makov – FK Nižná / ŠK Tvrdošín 

- FK Buzitka – FK Poprad 

- FC 98 Hajnáčka – Liptovské Sliače / Liptovská Štiavnica 

- Iskra Hnúšťa / MŠK Tisovec – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 

- ŠKM Liptovský Hrádok – Strojár Krupina / Pliešovce 

- Tatran Chlebnice – AS Trenčín 

- Baník Štiavnické Bane – OŠK Sása 

- Príbelce / Slovenské Ďarmoty – Santrio Láza / Novohrad Lučenec 

- Oravská Poruba / Slovan Žabokreky – Ladomerská Vieska / Diviaky 

- Oravan Oravská Jasenica / Námestovo – FC VSS Košice 

- Slávia TU Košice / Medzev – Jasenov / Ptičie 

- Gemerská Hôrka / Rožňava – FK Senica 

- Fintice – Perín / Vyšné Opátske 

- Veľká Ida / Kechnec – Partizán Bardejov 

- Čirč / Odeva Lipany – Košická Nová Ves / FK Čaňa 

- Demjata – Slavoj Trebišov 

- Pavlovce nad Úhom / Nacina Ves – Poproč / Krásnohorské Podhradie 

- Olcnava / Hranovnica – Ulič / Snina 

- BNV – Kluknava / Krompachy 

- Župčany / Šarišské Michaľany – Lokomotíva Košice 

- Levoča / Spišská Podhradie – Borša / Geča 

- Veľká Lomnica / Spišská Belá – MFK Ružomberok 

- Streda nad Bodrogom / Kalša – Parchovany / Vranov n. Topľou 

- Kamenica nad Cirochou / FK Humenné – Podbrezová 

- Nálepkovo / Harichovce – Ždaňa 

- Gerlachov / Svidník – Noves Spišská Nová Ves 

 

Foto: ilustračné 
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Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Futbalový Slovnaft Cup si zahrá rekordných 210 klubov: ROZPIS prvých dvoch kôl 

 [poprad.dnes24.sk; 13/07/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/futbalovy-slovnaft-cup-si-zahra-rekordnych-210-klubov-rozpis-prvych-dvoch-kol-274671 

 

 Najprestížnejšia pohárová súťaž na Slovensku je tu. Futbalový Slovnaft Cup pozná zloženie úvodných dvoch kôl, v 

ktorých sa proti sebe postaví 210 klubov. 

 

Slovenský pohár – Slovnaft Cup je najprestížnejšou futbalovou pohárovou súťažou na Slovensku. Úvodný výkop začne 

už onedlho. Prvé kolo je naplánované na 22. a 23. júla, kolo s poradovým číslom dva sa odohrá 9. augusta. 

 

O súťaž je na Slovensku veľký záujem. Vlani padol rekord v počte účastníkov (205), ktorý je tento rok prekonaný 210 

záujemcami. Pozrite si, ktoré dvojice tímov sa medzi sebou pobijú o postup. 

 

1. kolo Slovnaft Cup (22. – 23. júl 2017) 

 

- MŠK Senec – TJ Jakubov 

- FC Pata – Galanta 

- TJ Kostolné Kračany – Nový Život 

- FC Malacky – Závod 

- Bešeňov – Šurany 

- Dvory nad Žitavou – FKM Nové Zámky 

- Kalinkovo – Most pri Bratislave 

- Oponice – Topvar Topoľčany 

- FK Jablonové – PSČ Pezinok 

- Jablonec – Cajla Pezinok 

- Veľké Zálužie – Hrušovany 

- Šenkvice – Báhoň 

- Veľké Kosihy – Sv. Peter 

- MŠK Rusovce – Svätý Jur 

- Jacovce – Solčany 

- ŠK Blava 1928 – Slovan Hlohovec 

- Lehnice – Vydrany 

- Lozorno – Veľké Leváre 

- Horné Saliby – Kolárovo 

http://poprad.dnes24.sk/futbalovy-slovnaft-cup-si-zahra-rekordnych-210-klubov-rozpis-prvych-dvoch-kol-274671
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- NMŠK 1922 – ŠK Tomášov 

- Petržalka Akadémia – Lamač 

- FK Strečno – Fomat Martin 

- FK Rajec – Jednota Bánová 

- Zemianské Kostoľany – HN Prievidza 

- ŠK Čierne – FK Čadca 

- Slovan Rudinská – Krásno nad Kysucou 

- OŠK Podolie – Spartak Myjava 

- ŠK Kmeťovo – Veľké Ludince 

- ŠK Nevidzany – Lok. Kozárovce 

- Prečín – Domaniža 

- Veľká Hradná – Trenčianské Teplice 

- Fatran Varín – OŠK Teplička nad Váhom 

- FK Predmier – MFK Bytča 

- Veľké Kostoľany – OFK Malženice 

- TJ Plevník Drienové – Trenč. Stankovce 

- Slovan Skalité – Kysucké Nové Mesto 

- TJ Salka – Slovan Šahy 

- MŠK Považská Bystrica – Častkovce 

- VTJ Raj.Teplice – Baník Stráňavy 

- ŠK Belá – Terchová 

- Partizán Cígel – Šimonovany 

- Višňové – Rosina 

- Jednota Málinec – Sklotatran Poltár 

- Selce – Šalková 

- FK 09 Bacúch – Medzibrod 

- LM Palúdzka – Závažná Poruba 

- Sokol Zubrohlavá – Oravské Veselé 

- OŠK Bešeňová – Belá Dulice 

- ŠK Prameň Kováčová – Jupie Podlavice 

- FK Jesenské – Tornaľa 

- Spartak Vysoká n. Kysucou – Makov 

- FK Nižná – ŠK Tvrdošín 

- Liptovské Sliače – Liptovská Štiavnica 

- Iskra Hnúšťa – MŠK Tisovec 

- Strojár Krupina – Pliešovce 

- Príbelce – Slovenské Ďarmoty 

- Santrio Láza – Novohrad Lučenec 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

14. 7. 2017 

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

- Oravská Poruba – Slovan Žabokreky 

- Ladomerská Vieska – Diviaky 

- Oravan Oravská Jasenica – Námestovo 

- Slávia TU Košice – Medzev 

- Jasenov – Ptičie 

- Gemerská Hôrka – Rožňava 

- Perín – Vyšné Opátske 

- Veľká Ida – Kechnec 

- Čirč – Odeva Lipany 

- Košická Nová Ves – FK Čaňa 

- Pavlovce nad Úhom – Nacina Ves 

- Poproč – Krásnohorské Podhradie 

- Olcnava – Hranovnica 

- Ulič – Snina 

- Kluknava – Krompachy 

- Župčany – Šarišské Michaľany 

- Levoča – Spišské Podhradie 

- Borša – Geča 

- Veľká Lomnica – Spišská Belá 

- Streda nad Bodrogom – Kalša 

- Parchovany – Vranov n. Topľou 

- Kamenica nad Cirochou – FK Humenné 

- Nálepkovo – Harichovce 

- Gerlachov – Svidník 

 

Prečítajte si aj 

 

2. kolo Slovnaft Cup (9. august 2017) 

 

- MŠK Senec / TJ Jakubov – FC Pata / Galanta 

- TJ Kostolné Kračany / Nový Život – Zvolen 

- FC Malacky / Závod – Bešeňov / Šurany 

- Dvory nad Žitavou / FKM Nové Zámky – Slovan Bratislava 

- Kalinkovo / Most pri Bratislave – Oponice / Topvar Topoľčany 

- FC Rohožník – MFK Skalica 

- FK Rača Bratislava – FK Jablonové / PSČ Pezinok 

- Jablonec / Cajla Pezinok – Veľké Zálužie / Hrušovany 

- Šenkvice / Báhoň – Lok. Devínska N. V. 
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- Ivanka pri Dunaji – DAC Dun. Streda 

- Veľké Kosihy / Sv. Peter – MŠK Rusovce / Svätý Jur 

- Jacovce / Solčany – FC Spartak Trnava 

- Blava 1928 / Slovan Hlohovec – Lehnice / Vydrany 

- Lozorno / Veľké Leváre – FK Pohronie 

- Horné Saliby / Kolárovo – Dunajská Lužná 

- NMŠK 1922 / ŠK Tomášov – Petržalka Akadémia / Lamač 

- FK Strečno / Fomat Martin – FK Rajec / Jednota Bánová 

- Zemianské Kostoľany / HN Prievidza – KFC Komárno 

- MŠK Púchov – ŠK Čierne / FK Čadca 

- Slovan Rudinská / Krásno n.K. – OŠK Podolie / Spartak Myjava 

- ŠK Kmeťovo / Veľké Ludince – ŠK Nevidzany / Lok. Kozárovce 

- Prečín / Domaniža – FK Inter Bratislava 

- Veľká Hradná / Trenčianské Teplice – Fatran Varín / OŠK Teplička n.V. 

- FK Predmier / MFK Bytča – FC Nitra 

- Veľké Kostoľany / OFK Malženice – TJ Plevník Drienové / Trenč. Stankovce 

- Slovan Skalité / Kysucké N. M. – ŠKF Sereď 

- TJ Salka / Slovan Šahy – Iskra Borčice 

- MŠK Považská Bystrica / Častkovce – FC ŠTK 1914 Šamorín 

- VTJ Rajecké Teplice / Baník Stráňavy – MFK Dubnica nad Váhom 

- ŠK Belá / Terchová – Tatran Prešov 

- Partizán Cígel / Šimonovany – Višňové / Rosina 

- Kovo Beluša – FC ViOn Zlaté Moravce 

- Jednota Málinec / Sklotatran Poltár – Selce / Šalková 

- FK 09 Bacúch / Medzibrod – Zemplín Michalovce 

- LM Palúdzka / Závažná Poruba – Sokol Zubrohlavá / Oravské Veselé 

- OŠK Dobrá Niva – MŠK Žilina 

- OŠK Bešeňová / Belá Dulice – ŠK Prameň Kováčová / Jupie Podlavice 

- FK Jesenské / Tornaľa – TJ Lovča 

- Spartak Vysoká n.Kysucou / Makov – FK Nižná / ŠK Tvrdošín 

- FK Buzitka – FK Poprad 

- FC 98 Hajnáčka – Liptovské Sliače / Liptovská Štiavnica 

- Iskra Hnúšťa / MŠK Tisovec – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 

- ŠKM Liptovský Hrádok – Strojár Krupina / Pliešovce 

- Tatran Chlebnice – AS Trenčín 

- Baník Štiavnické Bane – OŠK Sása 

- Príbelce / Slovenské Ďarmoty – Santrio Láza / Novohrad Lučenec 

- Oravská Poruba / Slovan Žabokreky – Ladomerská Vieska / Diviaky 
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- Oravan Oravská Jasenica / Námestovo – FC VSS Košice 

- Slávia TU Košice / Medzev – Jasenov / Ptičie 

- Gemerská Hôrka / Rožňava – FK Senica 

- Fintice – Perín / Vyšné Opátske 

- Veľká Ida / Kechnec – Partizán Bardejov 

- Čirč / Odeva Lipany – Košická Nová Ves / FK Čaňa 

- Demjata – Slavoj Trebišov 

- Pavlovce nad Úhom / Nacina Ves – Poproč / Krásnohorské Podhradie 

- Olcnava / Hranovnica – Ulič / Snina 

- BNV – Kluknava / Krompachy 

- Župčany / Šarišské Michaľany – Lokomotíva Košice 

- Levoča / Spišská Podhradie – Borša / Geča 

- Veľká Lomnica / Spišská Belá – MFK Ružomberok 

- Streda nad Bodrogom / Kalša – Parchovany / Vranov n. Topľou 

- Kamenica nad Cirochou / FK Humenné – Podbrezová 

- Nálepkovo / Harichovce – Ždaňa 

- Gerlachov / Svidník – Noves Spišská Nová Ves 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Futbalový Slovnaft Cup si zahrá rekordných 210 klubov: ROZPIS prvých dvoch kôl 

 [moravce.dnes24.sk; 13/07/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Moravce] 

http://moravce.dnes24.sk/futbalovy-slovnaft-cup-si-zahra-rekordnych-210-klubov-rozpis-prvych-dvoch-kol-274671 

 

 Najprestížnejšia pohárová súťaž na Slovensku je tu. Futbalový Slovnaft Cup pozná zloženie úvodných dvoch kôl, v 

ktorých sa proti sebe postaví 210 klubov. 

 

Slovenský pohár – Slovnaft Cup je najprestížnejšou futbalovou pohárovou súťažou na Slovensku. Úvodný výkop začne 

už onedlho. Prvé kolo je naplánované na 22. a 23. júla, kolo s poradovým číslom dva sa odohrá 9. augusta. 

 

O súťaž je na Slovensku veľký záujem. Vlani padol rekord v počte účastníkov (205), ktorý je tento rok prekonaný 210 

záujemcami. Pozrite si, ktoré dvojice tímov sa medzi sebou pobijú o postup. 

 

1. kolo Slovnaft Cup (22. – 23. júl 2017) 

 

http://moravce.dnes24.sk/futbalovy-slovnaft-cup-si-zahra-rekordnych-210-klubov-rozpis-prvych-dvoch-kol-274671
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- MŠK Senec – TJ Jakubov 

- FC Pata – Galanta 

- TJ Kostolné Kračany – Nový Život 

- FC Malacky – Závod 

- Bešeňov – Šurany 

- Dvory nad Žitavou – FKM Nové Zámky 

- Kalinkovo – Most pri Bratislave 

- Oponice – Topvar Topoľčany 

- FK Jablonové – PSČ Pezinok 

- Jablonec – Cajla Pezinok 

- Veľké Zálužie – Hrušovany 

- Šenkvice – Báhoň 

- Veľké Kosihy – Sv. Peter 

- MŠK Rusovce – Svätý Jur 

- Jacovce – Solčany 

- ŠK Blava 1928 – Slovan Hlohovec 

- Lehnice – Vydrany 

- Lozorno – Veľké Leváre 

- Horné Saliby – Kolárovo 

- NMŠK 1922 – ŠK Tomášov 

- Petržalka Akadémia – Lamač 

- FK Strečno – Fomat Martin 

- FK Rajec – Jednota Bánová 

- Zemianské Kostoľany – HN Prievidza 

- ŠK Čierne – FK Čadca 

- Slovan Rudinská – Krásno nad Kysucou 

- OŠK Podolie – Spartak Myjava 

- ŠK Kmeťovo – Veľké Ludince 

- ŠK Nevidzany – Lok. Kozárovce 

- Prečín – Domaniža 

- Veľká Hradná – Trenčianské Teplice 

- Fatran Varín – OŠK Teplička nad Váhom 

- FK Predmier – MFK Bytča 

- Veľké Kostoľany – OFK Malženice 

- TJ Plevník Drienové – Trenč. Stankovce 

- Slovan Skalité – Kysucké Nové Mesto 

- TJ Salka – Slovan Šahy 

- MŠK Považská Bystrica – Častkovce 
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- VTJ Raj.Teplice – Baník Stráňavy 

- ŠK Belá – Terchová 

- Partizán Cígel – Šimonovany 

- Višňové – Rosina 

- Jednota Málinec – Sklotatran Poltár 

- Selce – Šalková 

- FK 09 Bacúch – Medzibrod 

- LM Palúdzka – Závažná Poruba 

- Sokol Zubrohlavá – Oravské Veselé 

- OŠK Bešeňová – Belá Dulice 

- ŠK Prameň Kováčová – Jupie Podlavice 

- FK Jesenské – Tornaľa 

- Spartak Vysoká n. Kysucou – Makov 

- FK Nižná – ŠK Tvrdošín 

- Liptovské Sliače – Liptovská Štiavnica 

- Iskra Hnúšťa – MŠK Tisovec 

- Strojár Krupina – Pliešovce 

- Príbelce – Slovenské Ďarmoty 

- Santrio Láza – Novohrad Lučenec 

- Oravská Poruba – Slovan Žabokreky 

- Ladomerská Vieska – Diviaky 

- Oravan Oravská Jasenica – Námestovo 

- Slávia TU Košice – Medzev 

- Jasenov – Ptičie 

- Gemerská Hôrka – Rožňava 

- Perín – Vyšné Opátske 

- Veľká Ida – Kechnec 

- Čirč – Odeva Lipany 

- Košická Nová Ves – FK Čaňa 

- Pavlovce nad Úhom – Nacina Ves 

- Poproč – Krásnohorské Podhradie 

- Olcnava – Hranovnica 

- Ulič – Snina 

- Kluknava – Krompachy 

- Župčany – Šarišské Michaľany 

- Levoča – Spišské Podhradie 

- Borša – Geča 

- Veľká Lomnica – Spišská Belá 
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- Streda nad Bodrogom – Kalša 

- Parchovany – Vranov n. Topľou 

- Kamenica nad Cirochou – FK Humenné 

- Nálepkovo – Harichovce 

- Gerlachov – Svidník 

 

Prečítajte si aj 

 

2. kolo Slovnaft Cup (9. august 2017) 

 

- MŠK Senec / TJ Jakubov – FC Pata / Galanta 

- TJ Kostolné Kračany / Nový Život – Zvolen 

- FC Malacky / Závod – Bešeňov / Šurany 

- Dvory nad Žitavou / FKM Nové Zámky – Slovan Bratislava 

- Kalinkovo / Most pri Bratislave – Oponice / Topvar Topoľčany 

- FC Rohožník – MFK Skalica 

- FK Rača Bratislava – FK Jablonové / PSČ Pezinok 

- Jablonec / Cajla Pezinok – Veľké Zálužie / Hrušovany 

- Šenkvice / Báhoň – Lok. Devínska N. V. 

- Ivanka pri Dunaji – DAC Dun. Streda 

- Veľké Kosihy / Sv. Peter – MŠK Rusovce / Svätý Jur 

- Jacovce / Solčany – FC Spartak Trnava 

- Blava 1928 / Slovan Hlohovec – Lehnice / Vydrany 

- Lozorno / Veľké Leváre – FK Pohronie 

- Horné Saliby / Kolárovo – Dunajská Lužná 

- NMŠK 1922 / ŠK Tomášov – Petržalka Akadémia / Lamač 

- FK Strečno / Fomat Martin – FK Rajec / Jednota Bánová 

- Zemianské Kostoľany / HN Prievidza – KFC Komárno 

- MŠK Púchov – ŠK Čierne / FK Čadca 

- Slovan Rudinská / Krásno n.K. – OŠK Podolie / Spartak Myjava 

- ŠK Kmeťovo / Veľké Ludince – ŠK Nevidzany / Lok. Kozárovce 

- Prečín / Domaniža – FK Inter Bratislava 

- Veľká Hradná / Trenčianské Teplice – Fatran Varín / OŠK Teplička n.V. 

- FK Predmier / MFK Bytča – FC Nitra 

- Veľké Kostoľany / OFK Malženice – TJ Plevník Drienové / Trenč. Stankovce 

- Slovan Skalité / Kysucké N. M. – ŠKF Sereď 

- TJ Salka / Slovan Šahy – Iskra Borčice 

- MŠK Považská Bystrica / Častkovce – FC ŠTK 1914 Šamorín 
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- VTJ Rajecké Teplice / Baník Stráňavy – MFK Dubnica nad Váhom 

- ŠK Belá / Terchová – Tatran Prešov 

- Partizán Cígel / Šimonovany – Višňové / Rosina 

- Kovo Beluša – FC ViOn Zlaté Moravce 

- Jednota Málinec / Sklotatran Poltár – Selce / Šalková 

- FK 09 Bacúch / Medzibrod – Zemplín Michalovce 

- LM Palúdzka / Závažná Poruba – Sokol Zubrohlavá / Oravské Veselé 

- OŠK Dobrá Niva – MŠK Žilina 

- OŠK Bešeňová / Belá Dulice – ŠK Prameň Kováčová / Jupie Podlavice 

- FK Jesenské / Tornaľa – TJ Lovča 

- Spartak Vysoká n.Kysucou / Makov – FK Nižná / ŠK Tvrdošín 

- FK Buzitka – FK Poprad 

- FC 98 Hajnáčka – Liptovské Sliače / Liptovská Štiavnica 

- Iskra Hnúšťa / MŠK Tisovec – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 

- ŠKM Liptovský Hrádok – Strojár Krupina / Pliešovce 

- Tatran Chlebnice – AS Trenčín 

- Baník Štiavnické Bane – OŠK Sása 

- Príbelce / Slovenské Ďarmoty – Santrio Láza / Novohrad Lučenec 

- Oravská Poruba / Slovan Žabokreky – Ladomerská Vieska / Diviaky 

- Oravan Oravská Jasenica / Námestovo – FC VSS Košice 

- Slávia TU Košice / Medzev – Jasenov / Ptičie 

- Gemerská Hôrka / Rožňava – FK Senica 

- Fintice – Perín / Vyšné Opátske 

- Veľká Ida / Kechnec – Partizán Bardejov 

- Čirč / Odeva Lipany – Košická Nová Ves / FK Čaňa 

- Demjata – Slavoj Trebišov 

- Pavlovce nad Úhom / Nacina Ves – Poproč / Krásnohorské Podhradie 

- Olcnava / Hranovnica – Ulič / Snina 

- BNV – Kluknava / Krompachy 

- Župčany / Šarišské Michaľany – Lokomotíva Košice 

- Levoča / Spišská Podhradie – Borša / Geča 

- Veľká Lomnica / Spišská Belá – MFK Ružomberok 

- Streda nad Bodrogom / Kalša – Parchovany / Vranov n. Topľou 

- Kamenica nad Cirochou / FK Humenné – Podbrezová 

- Nálepkovo / Harichovce – Ždaňa 

- Gerlachov / Svidník – Noves Spišská Nová Ves 

 

Foto: ilustračné 
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Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Futbalový Slovnaft Cup si zahrá rekordných 210 klubov: ROZPIS prvých dvoch kôl 

 [trencin.dnes24.sk; 13/07/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Trenčín] 

http://trencin.dnes24.sk/futbalovy-slovnaft-cup-si-zahra-rekordnych-210-klubov-rozpis-prvych-dvoch-kol-274671 

 

 Najprestížnejšia pohárová súťaž na Slovensku je tu. Futbalový Slovnaft Cup pozná zloženie úvodných dvoch kôl, v 

ktorých sa proti sebe postaví 210 klubov. 

 

Slovenský pohár – Slovnaft Cup je najprestížnejšou futbalovou pohárovou súťažou na Slovensku. Úvodný výkop začne 

už onedlho. Prvé kolo je naplánované na 22. a 23. júla, kolo s poradovým číslom dva sa odohrá 9. augusta. 

 

O súťaž je na Slovensku veľký záujem. Vlani padol rekord v počte účastníkov (205), ktorý je tento rok prekonaný 210 

záujemcami. Pozrite si, ktoré dvojice tímov sa medzi sebou pobijú o postup. 

 

1. kolo Slovnaft Cup (22. – 23. júl 2017) 

 

- MŠK Senec – TJ Jakubov 

- FC Pata – Galanta 

- TJ Kostolné Kračany – Nový Život 

- FC Malacky – Závod 

- Bešeňov – Šurany 

- Dvory nad Žitavou – FKM Nové Zámky 

- Kalinkovo – Most pri Bratislave 

- Oponice – Topvar Topoľčany 

- FK Jablonové – PSČ Pezinok 

- Jablonec – Cajla Pezinok 

- Veľké Zálužie – Hrušovany 

- Šenkvice – Báhoň 

- Veľké Kosihy – Sv. Peter 

- MŠK Rusovce – Svätý Jur 

- Jacovce – Solčany 

- ŠK Blava 1928 – Slovan Hlohovec 

- Lehnice – Vydrany 

- Lozorno – Veľké Leváre 

- Horné Saliby – Kolárovo 

http://trencin.dnes24.sk/futbalovy-slovnaft-cup-si-zahra-rekordnych-210-klubov-rozpis-prvych-dvoch-kol-274671
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- NMŠK 1922 – ŠK Tomášov 

- Petržalka Akadémia – Lamač 

- FK Strečno – Fomat Martin 

- FK Rajec – Jednota Bánová 

- Zemianské Kostoľany – HN Prievidza 

- ŠK Čierne – FK Čadca 

- Slovan Rudinská – Krásno nad Kysucou 

- OŠK Podolie – Spartak Myjava 

- ŠK Kmeťovo – Veľké Ludince 

- ŠK Nevidzany – Lok. Kozárovce 

- Prečín – Domaniža 

- Veľká Hradná – Trenčianské Teplice 

- Fatran Varín – OŠK Teplička nad Váhom 

- FK Predmier – MFK Bytča 

- Veľké Kostoľany – OFK Malženice 

- TJ Plevník Drienové – Trenč. Stankovce 

- Slovan Skalité – Kysucké Nové Mesto 

- TJ Salka – Slovan Šahy 

- MŠK Považská Bystrica – Častkovce 

- VTJ Raj.Teplice – Baník Stráňavy 

- ŠK Belá – Terchová 

- Partizán Cígel – Šimonovany 

- Višňové – Rosina 

- Jednota Málinec – Sklotatran Poltár 

- Selce – Šalková 

- FK 09 Bacúch – Medzibrod 

- LM Palúdzka – Závažná Poruba 

- Sokol Zubrohlavá – Oravské Veselé 

- OŠK Bešeňová – Belá Dulice 

- ŠK Prameň Kováčová – Jupie Podlavice 

- FK Jesenské – Tornaľa 

- Spartak Vysoká n. Kysucou – Makov 

- FK Nižná – ŠK Tvrdošín 

- Liptovské Sliače – Liptovská Štiavnica 

- Iskra Hnúšťa – MŠK Tisovec 

- Strojár Krupina – Pliešovce 

- Príbelce – Slovenské Ďarmoty 

- Santrio Láza – Novohrad Lučenec 
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- Oravská Poruba – Slovan Žabokreky 

- Ladomerská Vieska – Diviaky 

- Oravan Oravská Jasenica – Námestovo 

- Slávia TU Košice – Medzev 

- Jasenov – Ptičie 

- Gemerská Hôrka – Rožňava 

- Perín – Vyšné Opátske 

- Veľká Ida – Kechnec 

- Čirč – Odeva Lipany 

- Košická Nová Ves – FK Čaňa 

- Pavlovce nad Úhom – Nacina Ves 

- Poproč – Krásnohorské Podhradie 

- Olcnava – Hranovnica 

- Ulič – Snina 

- Kluknava – Krompachy 

- Župčany – Šarišské Michaľany 

- Levoča – Spišské Podhradie 

- Borša – Geča 

- Veľká Lomnica – Spišská Belá 

- Streda nad Bodrogom – Kalša 

- Parchovany – Vranov n. Topľou 

- Kamenica nad Cirochou – FK Humenné 

- Nálepkovo – Harichovce 

- Gerlachov – Svidník 

 

Prečítajte si aj 

 

2. kolo Slovnaft Cup (9. august 2017) 

 

- MŠK Senec / TJ Jakubov – FC Pata / Galanta 

- TJ Kostolné Kračany / Nový Život – Zvolen 

- FC Malacky / Závod – Bešeňov / Šurany 

- Dvory nad Žitavou / FKM Nové Zámky – Slovan Bratislava 

- Kalinkovo / Most pri Bratislave – Oponice / Topvar Topoľčany 

- FC Rohožník – MFK Skalica 

- FK Rača Bratislava – FK Jablonové / PSČ Pezinok 

- Jablonec / Cajla Pezinok – Veľké Zálužie / Hrušovany 

- Šenkvice / Báhoň – Lok. Devínska N. V. 
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- Ivanka pri Dunaji – DAC Dun. Streda 

- Veľké Kosihy / Sv. Peter – MŠK Rusovce / Svätý Jur 

- Jacovce / Solčany – FC Spartak Trnava 

- Blava 1928 / Slovan Hlohovec – Lehnice / Vydrany 

- Lozorno / Veľké Leváre – FK Pohronie 

- Horné Saliby / Kolárovo – Dunajská Lužná 

- NMŠK 1922 / ŠK Tomášov – Petržalka Akadémia / Lamač 

- FK Strečno / Fomat Martin – FK Rajec / Jednota Bánová 

- Zemianské Kostoľany / HN Prievidza – KFC Komárno 

- MŠK Púchov – ŠK Čierne / FK Čadca 

- Slovan Rudinská / Krásno n.K. – OŠK Podolie / Spartak Myjava 

- ŠK Kmeťovo / Veľké Ludince – ŠK Nevidzany / Lok. Kozárovce 

- Prečín / Domaniža – FK Inter Bratislava 

- Veľká Hradná / Trenčianské Teplice – Fatran Varín / OŠK Teplička n.V. 

- FK Predmier / MFK Bytča – FC Nitra 

- Veľké Kostoľany / OFK Malženice – TJ Plevník Drienové / Trenč. Stankovce 

- Slovan Skalité / Kysucké N. M. – ŠKF Sereď 

- TJ Salka / Slovan Šahy – Iskra Borčice 

- MŠK Považská Bystrica / Častkovce – FC ŠTK 1914 Šamorín 

- VTJ Rajecké Teplice / Baník Stráňavy – MFK Dubnica nad Váhom 

- ŠK Belá / Terchová – Tatran Prešov 

- Partizán Cígel / Šimonovany – Višňové / Rosina 

- Kovo Beluša – FC ViOn Zlaté Moravce 

- Jednota Málinec / Sklotatran Poltár – Selce / Šalková 

- FK 09 Bacúch / Medzibrod – Zemplín Michalovce 

- LM Palúdzka / Závažná Poruba – Sokol Zubrohlavá / Oravské Veselé 

- OŠK Dobrá Niva – MŠK Žilina 

- OŠK Bešeňová / Belá Dulice – ŠK Prameň Kováčová / Jupie Podlavice 

- FK Jesenské / Tornaľa – TJ Lovča 

- Spartak Vysoká n.Kysucou / Makov – FK Nižná / ŠK Tvrdošín 

- FK Buzitka – FK Poprad 

- FC 98 Hajnáčka – Liptovské Sliače / Liptovská Štiavnica 

- Iskra Hnúšťa / MŠK Tisovec – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 

- ŠKM Liptovský Hrádok – Strojár Krupina / Pliešovce 

- Tatran Chlebnice – AS Trenčín 

- Baník Štiavnické Bane – OŠK Sása 

- Príbelce / Slovenské Ďarmoty – Santrio Láza / Novohrad Lučenec 

- Oravská Poruba / Slovan Žabokreky – Ladomerská Vieska / Diviaky 
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- Oravan Oravská Jasenica / Námestovo – FC VSS Košice 

- Slávia TU Košice / Medzev – Jasenov / Ptičie 

- Gemerská Hôrka / Rožňava – FK Senica 

- Fintice – Perín / Vyšné Opátske 

- Veľká Ida / Kechnec – Partizán Bardejov 

- Čirč / Odeva Lipany – Košická Nová Ves / FK Čaňa 

- Demjata – Slavoj Trebišov 

- Pavlovce nad Úhom / Nacina Ves – Poproč / Krásnohorské Podhradie 

- Olcnava / Hranovnica – Ulič / Snina 

- BNV – Kluknava / Krompachy 

- Župčany / Šarišské Michaľany – Lokomotíva Košice 

- Levoča / Spišská Podhradie – Borša / Geča 

- Veľká Lomnica / Spišská Belá – MFK Ružomberok 

- Streda nad Bodrogom / Kalša – Parchovany / Vranov n. Topľou 

- Kamenica nad Cirochou / FK Humenné – Podbrezová 

- Nálepkovo / Harichovce – Ždaňa 

- Gerlachov / Svidník – Noves Spišská Nová Ves 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Spišiaci zlanárili ďalšieho Kanaďana, prichádza Ryan Bennett 

 [Tatransko-Spišské ECHO; 07/2017; 13/07/2017; s.: 6; sita ; Zaradenie: Šport - Inzercia] 

 

Angažmán mu odporučil krajan Matt Marshall. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. 

 

Basketbalový klub BK 04 AC LB Spišská Nová Ves podpísal zmluvu s kanadským hráčom Ryanom Bennettom. Do tímu 

najvyššej slovenskej basketbalovej ligy prichádza 195 centimetrov vysoký krídelník v rámci spolupráce s kanadským 

klubom Niagara River Lions. Po Michaelovi L Africainovi je Bennett druhý hráč, ktorý takto prichádza na Spiš. Dal na 

slová krajana Angažmán mu odporučil krajan Matt Marshall, ktorý v uplynulej sezóne pôsobil v drese Spišskej Novej Vsi 

v rámci spomenutej kanadskoslovenskej spolupráce. "Matt mi o slovenskej lige toho porozprával veľa. Aj z jeho slov, ako 

aj videa viem, že prichádzam do kvalitnej súťaže a navyše do krásnej krajiny. Počul som, že Spišská žije basketbalom s 

výbornou podporou fanúšikov, čo ma veľmi teší. Verím, že nesklamem a pomôžem tímu k naplneniu jeho cieľov," 
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skonštatoval Ryan Bennett pre oficiálnu stránku klubu basketball-snv.sk. Kanadský basketbalista je odchovancom tímu 

Brock University, kde odohral v predošlej sezóne v priemere 29,6 min a získal 13,2 bodu a 4,8 doskoku na zápas. Navyše 

mal 40-percentnú úspešnosť streľby za tri body. Spišská Nová Ves v uplynulej sezóne obsadila 10. mieste v tabuľke po 

základnej časti Eurovia SBL a nepostúpila do play-off. Na rozdiel od predchádzajúceho ročníka si jej hráči pripísali na 

konto v 40 zápasoch 9 víťazstiev a to najmä zlepšením v záverečnej štvrtine súťaže. 

 

(sita) 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Hasičská liga: Zvíťazili Bystrá muži a Spišský Štvrtok ženy 

 [Tatransko-Spišské ECHO; 07/2017; 13/07/2017; s.: 7; bdz ; Zaradenie: Šport - Inzercia] 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. 

 

Po minuloročnej vydarenej premiére sa dobrovoľní hasiči zo Spišskej Novej Vsi aj tento rok úspešne zhostili organizácie 

jedného z kôl Regionálnej hasičskej ligy Spiš (RHLS). Uplynulá sobota na mestskom štadióne Tatran za krásneho 

slnečného počasia patrila opäť po roku nadšencom a priaznivcom hasičského športu, kde RHLS pokračovala už svojou 

treťou súťažou. 18 mužských a 7 ženských tímov predviedlo na pekne pripravenej rýchlej trati kvalitné výkony, ktoré sa 

museli divákom páčiť, keďže 3x padla na jednom z prúdov aj magická 13-ka. Kým v minulej sezóne malo prvých 6 súťaží 

v mužskej kategórii 6 rôznych víťazov, tak v aktuálnej je situácia úplne odlišná. Muži z Bystrej si zaknihovali svoje druhé 

tohtoročné ligové víťazstvo už v treťom kole a úplne zaslúžene triumfovali časom 14,17 s. Druhé miesto obsadil Spišský 

Štvrtok (14,39 s), tretie Štôla "A" (14,42 s). 

 

Neporaziteľné ženy zo Spišského Štvrtka 

 

Medzi ženami v tomto roku asi naozaj nikto nepochybuje, kto sa stane celkovým víťazom. Hoci sú za nami iba tri ligové 

kolá, ženy zo Spišského Štvrtku môže o prvenstvo pripraviť naozaj iba veľká zhoda náhod. Otázkou tak pred každou 

súťažou ostáva iba to, či sa vôbec nájde niekto, kto ich dokáže v tejto sezóne aspoň jedenkrát poraziť. V Spišskej Novej 

Vsi zvíťazili časom 17,49 s, pred Bijacovcami (18,58 s) a Spišskou Sobotou (19,09 s). V priebežnom celkovom hodnotení 

po 3. kole sa medzi mužmi na čelo tabuľky dostal obhajca minuloročného prvenstva Spišský Štvrtok (43 b), za ktorým v 

tesnom závese nasledujú Štôla (42 b) a Bystrá (41 b). Ženskej kategórii po troch prvenstvách v rade neohrozene vládnu 

dievčatá zo Spišského Štvrtku (30 b), pred dvojicou Mlynčeky a Fire Team Stars (obidve po 17 b). V RHLS nasleduje 

dvojtýždňová prestávka a súťažný kolotoč sa opäť naplno rozkrúti až 15. júla na futbalovom štadióne v Žakovciach, kde 

celkový víťaz ligy z roku 2015 organizuje 4. kolo spojené následne s nočnou súťažou Tatry Night cup. 

 

(bdz) 
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Späť na obsah 

 

1.12.  Mozaika slávností Nitra, milá Nitra 2017 

 [Nitrianske ECHO; 27/2017; 13/07/2017; s.: 4; PR-CL TP73020024;J;SY ; Zaradenie: MESTO NITRA] 

 

MESTO NITRA INFORMUJE 

 

INFORMAČNÁ STRANA MESTA NITRY, MESTSKÉHO ÚRADU V NITRE 

 

Prinášame vám fotoreportáž časti vybraných akcií mestských slávností, ktoré sa uskutočnili 3.-5. júla v rôznych častiach 

mesta 

 

Články a fotografie vybrala a schválila Redakčná rada mesta Nitry. 

 

PR-CL TP73020024 

 

---- 

 

FOTO: 

 

Na Svätoplukovom námestí sa v posledný deň slávností Nitra, milá Nitra uskutočnila národná púť. V úvode svätej omše 

sa prítomným prihovoril primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý privítal prítomných predstaviteľov štátu, samosprávy ako aj 

zástupcov univerzít a cirkevných hodnostárov. Súčasťou púte bolo aktualizovanie zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu 

Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Homíliu predniesol diecézny biskup Dávid Bartimej Tencer z 

Reykjavíku. (J) 

 

Súčasťou prvého dňa mestských slávností bolo uvedenie muzikálu Povolanie pápež v DAB. Skôr ako sa na pódiu 

rozohral príbeh o Jánovi Pavlovi II., znela sálou hymna "Nitra, milá Nitra...", čo predznamenalo úvod mestských slávností. 

Riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy (vpravo) pozval na pódium primátora Nitry Jozefa Dvonča a predsedu NSK Milana Belicu, 

ktorí mestské slávnosti oficiálne otvorili a privítali na nich protokolárnych hostí. (SY) 

 

V rámci mestských slávností Nitra, milá Nitra bola v Synagóge do života slávnostne uvedená nová knižná publikácia 

Nitra, ako si ťa pamätáme 2. Publikácia obsahuje zaujímavé príbehy, cenné fotografie, autentické spomienky a udalosti z 

druhej polovice 20. storočia. Knihu opäť napísal Vladimír Bárta s kolektívom, do života ju spolu s autorom uviedli primátor 

Nitry Jozef Dvonč a jeho zástupca Ján Vančo. Je možné, že sa dočkáme i tretieho dielu tohto knižného bestselleru. (J) 

 

Slávnosti Nitra, milá Nitra vyvrcholili v utorok večer vystúpením azda jednej z najznámejších slovenských hudobných 

skupín súčasnosti - IMT SMILE. Prítomných divákov (odhadom okolo 5-tisíc) pred koncertom pozdravil divákov aj 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

14. 7. 2017 

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

primátor Nitry Jozef Dvonč. Známe texty, nezameniteľný hlas Ivana Táslera - no najmä výborný výkon bubeníka Mariána 

Slávku - rovná sa skvelé koncertné predstavenie, podobne, ako tomu bolo na slávnostiach v roku 2013. (J) 

 

Utorkový večerný program mestských slávností Nitra, milá Nitra sa niesol aj v znamení koncertov. Nitranom sa po 

prvýkrát predstavila aj Sima Martausová so svojou skupinou. Výborné texty, čistá intonácia a speváčkin prirodzený esprit 

si získali zaplnené Svätoplukovo námestie. Aj preto sa nemožno čudovať, že diváci skupinu neraz odmenili dlhotrvajúcim 

potleskom. (J) 

 

Svätoplukovo námestie a pešia zóna ponúkli tohto roku naozaj veľké množstvo zaujímavých možností ako sa zabaviť. 

Prvý večer mestských slávností rozospievala Svätoplukovo námestie populárna slovenská rocková kapela Gladiator, 

ktorá už roky patrí medzi stálice slovenskej hudobnej scény. Nadšení fanúšikovia si spolu s Mikom Hladkým odspievali 

ich najznámejšie skladby. (SY) 

 

V Ponitrianskom múzeu otvorili výstavu diela sochárky a medailérky Ľudmily Cvengrošovej. Primátor Jozef Dvonč ocenil 

jej dielo, natrvalo späté s Nitrou a významnými archeologickými objavmi, udelením Ceny primátora za výnimočný prínos v 

sprítomňovaní slovenskej histórie. Umelkyňa si kvôli zdravotnému stavu ocenenie nemohla prevziať. Výstava bude 

otvorená do konca októbra. (SY) 

 

Trojdňové mestské slávnosti Nitra, milá Nitra sa začali v pondelok konferenciou o cyrilo-metodskom dedičstve, určenou 

pre verejnosť, ktorú slávnostne otvorili primátor Jozef Dvonč a predseda NSK Milan Belica. V prednáškových blokoch so 

zaujímavými príspevkami vystúpili Dominika Tekeliová, Miroslav Lyko, Peter Kondrla, Pavle Kocev, Eva Lehoťáková, Ján 

Gallik, Ľubor Matejko a Štefan Timko. (SY) 

 

Primátor Nitry Jozef Dvonč, jeho zástupcovia Martin Nemky a Ján Vančo, prednosta mestského úradu Igor Kršiak a 

poslanci mestského zastupiteľstva Jozef Trandžík, František Hollý, Milan Burda a Dominika Tekeliová diskutovali o ďalšej 

spolupráci s partnerskými mestami z Báčskeho Petrovca, Kroměříža, Spišskej Novej Vsi, Osijeku, Vesprému, Zielonej 

Góry a Českých Budějovíc. Delegácie si, okrem oficiálneho programu slávností, prezreli aj ďalšie zaujímavé miesta v 

Nitre, azda najviac ich zaujal areál Martinského vrchu s dobovou osadou z obdobia Veľkej Moravy. (J) 

 

Po deviatykrát sa súčasťou slávností stal medzinárodný folklórny festival Slovanov Slavica. Bohatému programu na 

hlavnom pódiu predchádzal krojovaný sprievod, ktorý prešiel po pešej zóne. Nadšení diváci tlieskali výkonom spevákov a 

tanečníkov z bieloruského súboru Ricki Kuferak, poľského súboru Spod Kikuli, srbského súboru AFA Svetozar Markovič a 

českých Pajtášov s cimbalovou muzikou Stužka. (SY) 

 

Priestor pod Nitrianskym hradom sa v stredu vďaka festivalu stredovekého života Pribinova Nitrawa zmenil na vojenské 

ležoviská s dobovým trhom. Celkovú atmosféru akcie dotvárali dobové scénky a vystúpenia historických skupín. Úspešný 

program zavŕšil turnaj bojovníkov v individuálnych súbojoch, lukostreľbe a hode kopijou. Festival sa počas celého dňa 

tešil obrovskému diváckemu záujmu. (SY) 
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Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra, Nitrianske biskupstvo 

a ďalší partneri zorganizovali putovanie po trase od Kostola sv. Michala v Dražovciach až po Nitriansky hrad. Pútnici 

zbierali pečiatky do pútnických pasov a na konci trasy ich certifikátmi odmenili primátor Nitry Jozef Dvonč a jeho zástupca 

Ján Vančo, ktorý tiež absolvoval púť. (J) 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Množia sa krádeže ručného náradia: Polícia dvoch zlodejov chytila 

 [poprad.dnes24.sk; 13/07/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/mnozia-sa-kradeze-rucneho-naradia-policia-jedneho-zo-zlodejov-chytila-274716 

 

 Ručné náradie je sezónnym artiklom. Najviac krádeží tohto druhu sa vyskytuje práve v tomto období. Podtatranskí 

policajti dvoch zlodejov obvinili. 

 

Obvinený z krádeže ručného náradia 

 

Zo zločinu krádeže obvinil popradský vyšetrovateľ 21-ročného muža z obce Rakúsy, okres Kežmarok. Začiatkom júla 

tohto roku sa mal obvinený vlámať do drevenej hospodárskej budovy v Tatranskej Kotline. 

 

" Na stene vypáčil dosku a cez vzniknutý otvor vošiel do vnútra. Odtiaľ mal ukradnúť benzínovú reťazovú pílu, 

rozbrusovačku, dve vŕtačky a ručnú kotúčovú pílu," uviedol prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik. 

 

Spôsobená škoda bola vyčíslená na vyše 1100 eur. Vyšetrovateľ obvineného muža umiestnil do cely policajného 

zaistenia a spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. 

 

Ukradnuté náradie skončilo v záložni 

 

Popradský vyšetrovateľ obvinil 32-ročného muža z obce Jamník, okres Spišská Nová Ves, zo zločinu krádeže a prečinu 

porušovania domovej slobody. Obvinený muž v pondelok (10.7.2017) dopoludnia vošiel na pozemok jedného z rodinných 

domov v obci Domaňovce, okres Levoča a to tak, že preliezol cez uzamknutú bránu. 

 

"Následne vošiel do neuzamknutej dielne za rodinným domom, odkiaľ mal ukradnúť krovinorez. Taktiež vošiel aj do 

neuzamknutej garáže, odkiaľ mal ukradnúť príklepovú vŕtačku s príslušenstvom," informoval policajný hovorca. 

 

Krovinorez následne založil do záložne v Spišskej Novej Vsi a príklepovú vŕtačku odniesol na doposiaľ neznáme miesto. 

Spôsobená škoda bola vyčíslená na 600 eur. Polícia obvineného muža stíha na slobode. 

 

Prečítajte si aj 

http://poprad.dnes24.sk/mnozia-sa-kradeze-rucneho-naradia-policia-jedneho-zo-zlodejov-chytila-274716
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Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Čo priniesol horúci odborársky rok 2017: protesty, spory a štrajky 

 [etrend.sk; 13/07/2017; Lukáš Kvašňák © 2017 News and Media Holding ; Zaradenie: eTREND/podnikanie] 

https://www.etrend.sk/podnikanie/horuci-odborarsky-rok-2017-protesty-spory-a-strajky.html 

 

Rekordne nízka nezamestnanosť, vyprázdnený trh práce a rastúce zisky firiem namiešali koktejl, ktorý hrá v prospech 

odborárov. Tí to využili a začali tlačiť na prudší rast platov vo firmách. 

 

Zdroj - Zsolt Lukács 

 

Výsledkom sú dva ostré štrajky, viacero protestných pochodov a rekordný rast miezd vyjednaný v niektorých podnikoch. 

Pozrite si ich prehľad. 

 

Január 

 

Strojárska fabrika PPS Group v Detve zažila trojdňový ostrý štrajk. Odborári sa s vedením firmy nakoniec dohodli na 

zvýšení tarifných miezd o 4,5 percenta v tomto a ďalšom zvýšení v budúcom roku. Prvý krát bola kolektívna zmluva v 

podniku, kde sa vyhrážky štrajkom opakujú pravidelne každý rok, uzavretá až na tri roky. Odborári zároveň dosiahli, že 

firma preplatila časť ušlej mzdy za dni štrajku. 

 

Február 

 

Výrobca chladiarenských kompresorov Embraco zo Spišskej Novej Vsi sa po takmer štyroch mesiacoch vo februári 

dohodol s odborármi na raste miezd. Tarifné platy v závode podľa dohody vzrástli v priemere o šesť percent. Novinkou 

bolo zavedenie variabilnej zložky mzdy. Samotnej dohode predchádzal v decembri minulého roku protestný pochod v 

Spišskej Novej Vsi na podporu vyjednávania v Embracu. 

 

Kolektívne vyjednávanie v trnavskej automobilke PSA Groupe Slovakia trvalo päť mesiacov. Nakoniec sa zamestnávateľ 

dohodol s odbormi na zvýšení základných miezd o viac ako šesť percent. 

 

Marec 

 

Odbory v žilinskej automobilke Kia Motors Slovakia po neúspešnom vyjednávaní pred sprostredkovateľom vyhlásili 

štrajkovú pohotovosť a hrozili ostrým štrajkom. Tesne pred plánovaným protestným pochodom sa im nakoniec podarilo 

https://www.etrend.sk/podnikanie/horuci-odborarsky-rok-2017-protesty-spory-a-strajky.html
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uzavrieť so zamestnávateľom dohodu. Rast miezd dosiahol v priemere takmer deväť percent, zvýšil sa aj príplatok za 

prácu v noci. 

 

V logistickej spoločnosti FM Slovenská dohodli odbory so zamestnávateľom najvyššie navýšenie miezd za jedenásť rokov 

existencie spoločnosti. Vo výrobe sa dohodlo zvýšenie tarifných platov v priemere o 19 percent, v nevýrobnej sfére o 

osem percent. Samotné vyjednávania trvali viac ako štyri mesiace a sprevádzal ich aj protestné zhromaždenie stovky 

zamestnancov. 

 

Apríl 

 

Historicky najvyšší nárast miezd vyjednali odborári aj v spoločnosti Mobis Slovakia, ktorá je hlavným dodávateľom 

žilinskej Kie. Základná mesačná mzda sa v tomto roku v podniku s takmer dve tisíc zamestnancami zvýši o šesťdesiat 

eur a spolu s príplatkami pôjde smerom nahor až o 93 eur. 

 

Odborári z OZ Kovo zorganizovali protest pred košickou fabrikou spoločnosti Crown Bevcan Slovakia. Výrobca 

plechoviek totiž zaviedol nový pracovný režim bez predchádzajúceho rokovania so zástupcami zamestnancov. Tí preto 

založili vo firme odbory a zároveň začali proces kolektívneho vyjednávania. 

 

OZ Kovo zorganizovalo protestný pochod proti uvoľneniu pravidiel pri zamestnávaní zamestnancov z tretích krajín. 

 

Máj 

 

V závode Hella Slovakia Front-Lighting v Kočovciach, ktorá vyrába svetlá pre automobily, vznikli v čase kolektívneho 

vyjednávania nové odbory ako konkurencia k tým, ktoré tam vlani v máji vznikli pod hlavičkou OZ Kovo. Navyše nové 

odbory majú byť podľa starých napojené na vedenie podniku. Vedenie podniku sa podľa "Kovákov" snaží minimalizovať 

ich aktivitu, pričom má využívať aj praktiky ako mobing, bossing či odstrihnutie od firemnej komunikačnej siete. Firma na 

zhromaždení zamestnancov obvinila odbory OZ Kovo z toho, že škodia podniku a nedovolila im vystúpiť. 

 

Jún 

 

V sesterskej firme Hella Slovakia Signal-Lighting v Bánovciach nad Bebravou odbory OZ KOVO podpísali novú kolektívnu 

zmluvu, v rámci ktorej dohodli zvýšenie tarifných mzdy všetkým zamestnancom, zavedenie 13. a 14. platu až do výšky 

75% priemerného zárobku podľa odpracovaných rokov i odmenu 700 eur pri 15. rokoch trvania pracovného pomeru. 

 

Moderné odbory Volkswagen po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní vyhlásili prvý ostrý štrajk v automobilke, ktorý 

trval šesť dní. Odbory sa s vedením automobilky nakoniec dohodli na raste tarifných miezd od júna tohto roku o 4,7 

percenta. Od januára budúceho roku porastú mzdy o ďalších 4,7 percenta a v poslednej fáze od novembra 2018 o 4,1 

percenta. K tomu dostanú zamestnanci aj jednorazovú platbu vo výške 500 eur. 
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Júl 

 

Konfederácia odborových zväzov SR oznámila, že je pripravená pristúpiť k nátlakovým akciám v prípade, ak sa 

neodstránia nedostatky v systéme odmeňovania zamestnancov z verejného sektora. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Štrajk vo VW zmení ďaleko viac ako platy. Môže spustiť lavínu 

 [etrend.sk; 13/07/2017; Lukáš Kvašňák ; Zaradenie: eTREND] 

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-28/strajk-vo-volkswagene-zmeni-odbory.html 

 

Lukáš Kvašňák 

 

Kto dlhšie sleduje formu a priebeh štrajkov na Slovensku, vie už vopred povedať, ako bude ten nasledujúci vyzerať. Buď 

sa zorganizuje pochod mestom pred fabriku, kde sa privezú ľudia autobusmi, bude sa mávať pripravenými transparentmi, 

zaznie zopár prejavov odborových predákov, ľudia zatlieskajú a rozídu sa domov. Alebo v prípade ostrého štrajku budú 

zamestnanci postávať pred fabrikou bez väčšieho záujmu verejnosti alebo médií. 

 

Štrajk ako spoločenská udalosť 

 

Moderné odbory Volkswagen (MOV) však zmenili tento zaužívaný úzus, keď štrajk do veľkej miery preniesli na sociálne 

siete a vďaka pravidelným statusom, živým prenosom a videám na svojej facebookovej stránke vtiahli do štrajku nielen 

zamestnancov, ale aj širokú verejnosť. 

 

"Vo Volkswagene sa kolektívne vyjednávanie očividne neviedlo len v rokovacej miestnosti, ale veľká časť prebiehala aj 

na sociálnych sieťach, predovšetkým na Facebooku," všíma si advokát Pavol Rak z právnickej kancelárie Noerr, ktorý sa 

dlhodobo venuje pracovnému právu. 

 

Dynamika vývoja a široký záber, ktorý má Facebook, dokázali podľa neho do sporu vtiahnuť oveľa viac ľudí, ako bývalo 

zvykom. Kým v minulosti išlo o komunitnú záležitosť, o ktorej sa ľudia dozvedali z tradičných médií, dnes sa štrajk u 

veľkého zamestnávateľa stáva celospoločenskou udalosťou. A práve na tento nový spôsob vedenia štrajku cez sociálne 

siete budú musieť predovšetkým zamestnávatelia zareagovať. 

 

Neprehliadnite 

 

 Naším cieľom nie je štrajk, ale dobrý výsledok 

 Ak nebudú politiku robiť odbory, budú ju robiť zamestnávatelia, hovorí šéf... 

 Ak je štrajk vo Volkswagene víťazstvom odborov, ako potom vyzerá prehra? 

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-28/strajk-vo-volkswagene-zmeni-odbory.html
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 Názor | Moderné odbory Volkswagen nedosiahli v kľúčovej požiadavke platov ani... 

 Štrajk vo Volkswagene sa skončil, mzdy porastú o 14,2 percenta 

 Platy porastú postupne v troch krokoch. Zamestnanci tiež dostanú jednorazovú platbu... 

 

Štiepenie odborov 

 

Ďalším významným efektom štrajku vo Volkswagene je potvrdenie štiepenia odborov. MOV sú najväčšou podnikovou 

odborovou organizáciou na Slovensku. Ich radikálny boj za vyššie platy pozorne sledovali aj ostatní odborári a 

zamestnanci v ďalších firmách. Dá sa predpokladať, že tlak členskej základne na využitie rovnakých nátlakových 

prostriedkov ako v prípade MOV bude rásť. V očiach verejnosti sú totiž odbory vo Volkswagene vnímané ako tie, ktoré 

nie sú zaťažené politickou minulosťou ako OZ KOVO alebo KOZ. 

 

Ako uviedol šéf odborov v žilinskej automobilke Kia Miroslav Chládek, pre slovenských odborárov bol štrajk vo 

Volkswagene vysokou školou. "V novodobej ére Slovensko nezažilo štrajk v takej veľkej súkromnej firme, ako je 

Volkswagen. Ukázal nám metodiku, ako je možné ho zorganizovať a čo môžeme čakať od zamestnávateľa," tvrdí M. 

Chládek. 

 

Zamestnanci podľa neho väčšinou predpokladajú, že firma po vyhlásení štrajku po dvoch či troch dňoch odborom 

automaticky ustúpi, len aby mohla ďalej vyrábať a minimalizovať straty. Vo Volkswagene sa však ukázalo, že podnik je 

schopný a ochotný nechať linky stáť a vyjednávať. On sám považuje organizáciu štrajku za úspech, no samotný 

dojednaný výsledok nechce komentovať. 

 

Žilinčania boli pritom tento rok pri kolektívnom vyjednávaní o mzdách taktiež razantní, keď vyhlásili štrajkovú pohotovosť 

a s automobilkou sa dohodli na zvyšovaní platov tesne pred protestným pochodom a zbieraním podpisov na súhlas zo 

štrajkom. 

 

Mzdová časť kolektívnej zmluvy platí v Kii do marca budúceho roku, no už v novembri chcú predložiť vedeniu svoj návrh 

na rast platov. Je si vedomý, že po Volkswagene bude medzi ľuďmi väčšia ochota ísť do štrajku. Neplánujú však kvôli 

tomu meniť svoje postupy. "Snažíme sa vždy reálne vyhodnotiť situáciu v podniku a dávať realistické požiadavky. Tie sa 

odvíjajú hlavne od ekonomických ukazovateľov, produktivity či aktuálnej kondície firmy a, samozrejme, od spokojnosti 

zamestnancov," dodáva M. Chládek. 

Trnava ako ďalšie bojisko 

 

Najbližším meraním síl MOV a OZ KOVO bude kolektívne vyjednávanie v trnavskej automobilke PSA Groupe Slovakia. 

To je podľa neoficiálnych informácií naplánované na október tohto roku. Prvýkrát sa pritom vyjednávania zúčastnia dve 

odborové organizácie. V marci totiž v automobilke vznikli Moderné odbory PSA Trnava, ktoré tak pôsobia popri tradičných 

odboroch patriacich pod OZ KOVO. 
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Vyjednávania v Trnave budú navyše veľmi náročné. Aj napriek tohtoročnému zvýšeniu tarifných miezd v priemere o šesť 

percent PSA má stále najnižšie mzdy spomedzi trojice automobiliek. Nástupný plat tam aj po zvýšení dosahuje len 697 

eur mesačne plus príplatky a prémie či podiely na zisku do výšky 480 eur. Priemerná hrubá mesačná mzda montérov 

vrátane prémií a príplatkov prekročila vlani podľa firmy hranicu tisíc eur, celkovo priemerný plat bez započítania 

manažmentu dosahuje úroveň takmer 1 400 eur. Firma mala pri nedávnom štarte štvrtej víkendovej zmeny nájsť dostatok 

nových zamestnancov, až dostala od štátu výnimku na dovoz zahraničných pracovníkov. 

 

Navyše PSA v Trnave, ako najmodernejšia fabrika koncernu v Európe, získala aj výrobu motorov a nový model 

automobilu peugeot. Na to potrebuje prijať ďalších viac ako štyristo zamestnancov. Do toho plánuje koncom roka 

odštartovať masový nábor zamestnancov aj Jaguar Land Rover v Nitre. 

 

Vznik novej odborovej organizácie posmelenej štrajkom v bratislavskej automobilke a otvorene kritizujúcej "staré" odbory 

určite rokovania neuľahčí. Nech už bude viesť vyjednávania ktorákoľvek strana, požiadavka na prudký rast miezd tak 

bude určite na stole. 

 

PSA na Slovensku vyrába malé mestské modely, pri ktorých sú marže nízke a firma je tak citlivá na rast nákladov. 

Navyše trnavská fabrika dosahuje najnižšie zisky spomedzi trojice tunajších automobiliek. 

 

Zdroj - Zsolt Lukács 

Konkurencia pre KOVO 

 

Štiepenie odborov nie je len na podnikovej úrovni. Moderné odbory PSA Trnava na oficiálnej prihláške nevystupujú 

samostatne, ale ako súčasť Odborového zväzu AIOS. Ide o zväz, ktorý vznikol pred dvoma rokmi. Spoluzakladal ho Z. 

Smolinský spolu s niekoľkými ďalšími odborovými predákmi, pričom malo ísť o priamu konkurenciu OZ KOVO. 

 

Pod hlavičkou AIOS sa spájajú zväzy nespokojné s OZ KOVO, ktorých cieľom je oslabiť pozíciu E. Machynu nielen na 

podnikovej, ale zrejme aj na úrovni tripartity. Niečo naznačuje už tohtoročná zmena názvu, keď sa OZ AIOS premenoval 

na Moderné odbory AIOS. Problémom AIOS je však neexistencia robustných odborových štruktúr nielen na centrálnej, 

ale aj regionálnej úrovni, ktoré OZ KOVO budoval dlhé desaťročia a časť prevzal ešte z ROH. Odpoveďou zo strany E. 

Machynu je zase tlak na rozširovanie svojho vplyvu. OZ KOVO spustilo kampaň na podporu kolektívneho vyjednávania, 

ale aj na zakladanie nových odborových organizácií. Len v Trenčianskom kraji ich takto podľa E. Machynu vzniklo šesť v 

poslednom pol roku. 

 

Boj odborových zväzov môže pre firmy priniesť nové problémy. "Napätie medzi odbormi môže viesť k predbiehaniu sa v 

návrhoch na zvyšovanie platov či k väčšiemu počtu štrajkov, čo bude pre podniky predstavovať vážny problém," myslí si 

bývalý vyjednávač Zväzu strojárskeho priemyslu Juraj Borguľa. 

 

Ziskovosť korporácií vlani počas prvého polroka rástla dvojciferným tempom 
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Nedôvera k odborom 

 

Z existencie konkurencie medzi odbormi môžu, naopak, ťažiť zamestnanci pre vyšší tlak na rast ich miezd. Podľa E. 

Machynu sú už dnes platy v tých firmách, kde OZ KOVO pôsobí, o pätinu vyššie ako tam, kde zväz nie je. 

 

Lenže záujem o odbory na Slovensku dlhodobo upadá. Kým v roku 1990 bolo na Slovensku vyše dvoch miliónov 

odborárov, v roku 2000 počet členov klesol na 700-tisíc. V súčasnosti je to už len niečo okolo 300-tisíc členov. A aj keď 

na Slovensku klesol aj počet zamestnancov, dosahuje miera angažovanosti niečo vyše trinásť percent, čo je 

porovnateľné s Českom, Maďarskom alebo Poľskom. Slováci navyše odborom priveľmi neveria. Prieskum 

dôveryhodnosti Inštitútu pre verejné otázky spred štyroch rokov im nameral necelé dve pätiny. Menej ako polícii, 

mimovládnym organizáciám či rímskokatolíckej cirkvi. 

 

To môže súvisieť jednak s negatívnou konotáciou z čias socializmu, ale povesť odborov poškodila aj ich nedostatočná 

aktivita v časoch divokej privatizácie, keď zamestnanci ostali bez niekoľkomesačných výplat. Mnohým nevonia ani 

politická angažovanosť odborov, ktoré spolupracujú predovšetkým so stranou Smer-SD. E. Machyna to odôvodňuje 

blízkosťou názorov na kľúčové sociálne otázky medzi odbormi a Smerom-SD. 

 

Jeden príklad za všetky. Pred piatimi rokmi Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy vyhlásili časovo neobmedzený 

štrajk, v ktorom chceli zotrvať až do splnenia požiadavky desaťpercentného zvýšenia platov. Odbory nakoniec štrajk po 

troch dňoch prerušili bez toho, aby bola táto požiadavka splnená. Ako sa neskôr ukázalo, šéf zväzu Pavel Ondek v 

minulosti kandidoval za stranu Smer-SD do obecného zastupiteľstva v obci Raslavice. 

 

Aj preto ešte v tom istom roku vznikli Nové školské odbory, ktoré sa od Ondekových tradičných odborov odtrhli. 

Nezávislosť aj finančne 

 

Analytik inštitútu MESA 10 Tomáš Meravý, ktorý radil ministrovi financií Ivanovi Miklošovi a tiež patril do poradného tímu 

strany Most-Híd, hovorí, že hlavným problémom slovenských odborov je ich chýbajúca tradícia a fakt, že nedostatočne 

vymáhajú platnú legislatívu. 

 

"Odbory za komunizmu fungovali ako prívesok vládnucej strany. Do obdobia transformácie preto vstúpili nepripravené a 

postupne strácali na význame. Chýbajú im analytické kapacity, materiálne zázemie a znalosti taktiky. Zamestnanci na 

Slovensku nepoznajú svoje práva, v strachu o pracovné miesto sú zvyknutí ustupovať a navyše sa mnohí 

zamestnávatelia snažia vzniku efektívnych odborov na firemnej pôde zabrániť rôznymi manipuláciami," tvrdí ekonóm. 

 

Štát by mal podľa neho lepšie vymáhať existujúce práva zamestnancov v prípadoch, keď sú tieto práva porušované, a 

zakročiť proti nekalým praktikám. Jednou z takýchto praktík je napríklad aj financovanie odborov zamestnávateľmi. "V 
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Spojených štátoch je táto prax zakázaná od 30. rokov minulého storočia a aj inde v západnom svete sa odbory snažia 

strážiť svoju finančnú nezávislosť," dodáva T. Meravý. 

 

Naráža na prax, podľa ktorej odbory poberajú finančné príspevky od firiem na svoju činnosť. Podľa Zákonníka práce je 

zamestnávateľ povinný uvoľniť odborárov z práce s cieľom výkonu odborovej funkcie. Ich počet sa ráta na základe 

celkového počtu zamestnancov. Pri väčších firmách by bol počet uvoľnených zamestnancov príliš veľký. Aj keď to 

Zákonník práce vyslovene nehovorí, odbory sa môžu s firmou dohodnúť na finančnej náhrade namiesto uvoľnenia 

všetkých ľudí, na ktorých majú nárok. Ide o kreatívny výklad zákona, ktorý však vyhovuje obidvom stranám. Firmy 

nemusia uvoľniť veľa ľudí a hľadať za nich náhradu, odborári zase majú dostatok prostriedkov na svoju činnosť. Podľa E. 

Machynu takto fungujú všetky odborové organizácie. Problémom je, že takýto model vyvoláva pochybnosti o nezávislosti 

odborov v podniku, keďže ich fungovanie je závislé od prostriedkov podniku. 

Nie nutné zlo 

 

Bolo by však chybou vnímať odbory ako nutné zlo. Nie vždy totiž tlačia nerozumne na rast miezd. "V žilinskej Kii sme v 

krízovom roku 2009 mali množstvo odstávok vo výrobe, produkcia klesala a ľudia boli doma a poberali len šesťdesiat 

percent mzdy. Vtedy sme na toto prihliadali a aj preto súhlasili s rastom tarifných platov len o deväť eur," vysvetľuje M. 

Chládek. Rovnako aj odbory v trnavskej automobilke PSA v čase poklesu dopytu po modeloch francúzskeho koncernu 

súhlasili s dvojročným zmrazením miezd. 

 

Odborári argumentujú, že na rast platov je vzhľadom na nízku nezamestnanosť a rast ziskov firiem ideálny čas. Otázka 

je, či by mzdy nerástli aj bez ich tlaku, ako aj to, čo spôsobí tlak na zvyšovanie miezd v budúcnosti. Národná banka 

Slovenska odhaduje, že priemerná mzda v tomto roku porastie o ďalšie štyri percentá a na budúci rok o takmer päť 

percent. Najviac od predkrízového roka 2008. 

 

Ziskovosť finančných a nefinančných korporácií v prvom polroku vlaňajška rástla dvojciferným tempom, priemerná reálna 

mzda vlani stúpla o takmer štyri percentá. Zástupcovia zamestnávateľov však prízvukujú, že podniky nemôžu rozmýšľať 

krátkodobo ako odborári, a preto ani rast miezd nemôže krátkodobo kopírovať finančnú situáciu firiem, pretože tie musia 

byť vyplácané rovnako aj v čase, keď spoločnosti dosahujú straty. 

Firmy si kradnú ľudí 

 

"V súčasnosti fabriky nejdú na plný výkon, pretože im chýba kvalifikovaná pracovná sila. Na trhu je nedostatok 

disponibilných a kvalifikovaných pracovníkov, školy neprinášajú dostatok kvalitných uchádzačov a k tomu treba prirátať aj 

viacero nových investícií najmä na západe Slovenska, ktoré spôsobujú neistotu medzi zamestnávateľmi, koľko ľudí im 

vlastne ostane. Ak by sa k tomu pridali aj požiadavky odborov na prudké zvyšovanie platov, prípadne viac nátlakových 

akcií, môže to pre firmy znamenať vážny problém," hovorí Tibor Gregor z Klubu 500. 
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Podľa prieskumu spoločnosti PwC medzi slovenskými subdodávateľmi v automobilovom priemysle až 51 percent z nich 

tvrdí, že pre nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily nemôžu získať nové zákazky. A to až pätina z nich vlani zvyšovala 

platy o päť percent a očakávania na tento rok sú o ďalších päť. 

 

Rast miezd bude pokračovať. Zo Slovenska vytlačí firmy, ktoré sú postavené na nízkej cene práce. Príchod moderných 

technológií a nástup automatizácie zmenia požiadavky firiem pri hľadaní lokality pre svoje investície. Víťaziť budú trhy, 

kde nájdu dostatok ľudí schopných pracovať s technológiami, ako výskumníkov, ktorí budú môcť rozvíjať vývojové 

aktivity. Hrozí teda, že trh ľudí na tieto miesta nedodá. A kým pre jednoduchú manuálnu výrobu bude krajina drahá, pre 

sofistikovanú produkciu nebude mať kapacity. To je oblasť, kde môžu odbory spolu so zamestnávateľmi pritlačiť na 

vládu.? 

 

Zdroj - Zsolt Lukács 

Horúci rok 2017 – protesty, spory a štrajky odborov 

 

 Január 

 Strojárska fabrika PPS Group v Detve zažila trojdňový ostrý štrajk. Odborári sa s vedením firmy nakoniec dohodli na 

zvýšení tarifných miezd o 4,5 percenta v tomto a ďalšom zvýšení v budúcom roku. 

 

 Február 

 Výrobca chladiarenských kompresorov Embraco zo Spišskej Novej Vsi sa po takmer štyroch mesiacoch vo februári 

dohodol s odborármi na raste miezd. Tarifné platy v závode podľa dohody vzrástli v priemere o šesť percent. Samotnej 

dohode predchádzal v decembri minulého roku protestný pochod v Spišskej Novej Vsi na podporu vyjednávania v 

Embracu. 

 

 Kolektívne vyjednávanie v trnavskej automobilke PSA Groupe Slovakia trvalo päť mesiacov. Nakoniec sa zamestnávateľ 

dohodol s odbormi na zvýšení základných miezd o viac ako šesť percent. 

 

 Marec 

 Odbory v žilinskej automobilke Kia Motors Slovakia po neúspešnom vyjednávaní pred sprostredkovateľom vyhlásili 

štrajkovú pohotovosť a hrozili ostrým štrajkom. Tesne pred plánovaným protestným pochodom sa im nakoniec podarilo 

uzavrieť so zamestnávateľom dohodu. Rast miezd dosiahol v priemere takmer deväť percent, zvýšil sa aj príplatok za 

prácu v noci. 

 

 V spoločnosti FM Slovenská dohodli odbory najvyššie navýšenie miezd za jedenásť rokov existencie spoločnosti. Vo 

výrobe sa dohodlo zvýšenie tarifných platov v priemere o 19 percent, v nevýrobnej sfére o osem percent. 

 

 Apríl 
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 Historicky najvyšší nárast miezd vyjednali odborári aj v spoločnosti Mobis Slovakia, ktorá je hlavným dodávateľom 

žilinskej Kie. Základná mesačná mzda sa v tomto roku zvýši o šesťdesiat eur a spolu s príplatkami až o 93 eur. 

 

 Odborári z OZ KOVO zorganizovali protest pred košickou fabrikou spoločnosti Crown Bevcan Slovakia. Výrobca 

plechoviek totiž zaviedol nový pracovný režim bez predchádzajúceho rokovania so zástupcami zamestnancov. Tí preto 

založili vo firme odbory a zároveň začali proces kolektívneho vyjednávania. 

 

 Máj 

 V závode Hella Slovakia Front-Lighting v Kočovciach, ktorá vyrába svetlá pre automobily, vznikli v čase kolektívneho 

vyjednávania nové odbory ako konkurencia k tým, ktoré tam vlani v máji vznikli pod hlavičkou OZ KOVO. Navyše nové 

odbory majú byť podľa starých napojené na vedenie podniku. Vedenie podniku sa podľa "Kovákov" snaží minimalizovať 

ich aktivitu, pričom má využívať aj praktiky ako mobing, bossing či odstrihnutie od firemnej komunikačnej siete. 

 

 Jún 

 Moderné odbory Volkswagen po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní vyhlásili prvý ostrý štrajk v automobilke, ktorý 

trval šesť dní. Odbory sa s vedením automobilky nakoniec dohodli na raste tarifných miezd od júna tohto roku o 4,7 

percenta. Od januára budúceho roku porastú mzdy o ďalších 4,7 percenta a v poslednej fáze od novembra 2018 o 4,1 

percenta. K tomu dostanú zamestnanci aj jednorazovú platbu vo výške 500 eur. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Tigre bez papierov 

 [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 13/07/2017;  Miroslava Ondrejčíková; Zaradenie: z domova] 

 

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: "Chová azda najviac chránené zvieratá na planéte, no nemôže ich za peniaze ani len 

vystavovať." 

 

Jaroslav Zápala, moderátor: "Majiteľka tigrej farmy už roky bojuje s úradmi, aby jej dali potrebné povolenie na komerčné 

účely." 

 

Lenka Vavrinčíková: " Sibírske tigre, najväčšie šelmy na svete, však treba z niečoho živiť." 

 

Yveta Iršová, chovateľka: "Toto je ich vlastne domov, tu žijú. Mali sme tu už 32 tigrov, je to vlastne najväčší chov v 

Európe." 
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Marek, ošetrovateľ: "Toto je náš najmladší prírastok, je to naša princeznička Maja, narodila sa 1. mája tento rok a má 2 

mesiace. Je strašne ukričaná, lebo ako každý tiger sa neľúbi nosiť na rukách." 

 

Miroslava Ondrejčíková, redaktorka: "Chovatelia zarábajú najmä na predaji zvierat. Majiteľka tohto tigríka ho však legálne 

predať nemôže." 

 

Yveta Iršová: "Robí mi ministerstvo životného prostredia problém v tom, že mi nechcú vydať Eurocites, preto nemôžeme 

používať tieto zvieratá komerčne, čiže akože rozmnožovať ich tak, že by sme ich predávali, alebo že by sme mali tuná 

vstupné. Máme iba dobrovoľný príspevok, čo nás trošku mrzí, lebo fakt to je málo." 

 

Miroslava Ondrejčíková: "Spomínaný preukaz zabraňuje čiernemu obchodu s chránenými jedincami. Hovorí o pôvode 

zvieraťa." 

 

Tomáš Ferenčák, hovorca ministerstva životného prostredia: "Chovateľka nepredložila žiadne relevantné doklady, ktoré 

by vyvrátili neznámy pôvod starého otca týchto tigrov, preto ministerstvo muselo jej žiadosť zamietnuť." 

 

Miroslava Ondrejčíková: "Po dlhoročnom zisťovaní prišla na to, že jej už zosnulý tiger pochádza zrejme zo ZOO v 

Spišskej Novej Vsi. Tí ho údajne vymenili za 2 pštrosy chovateľovi, ktorý ho po pár mesiacoch predal ďalej. Kúpne ani 

darovacie zmluvy o tom nemá. Dala to teda na súd." 

 

Tomáš Ferenčák: "No súd rozhodol neprijať jej žalobu." 

 

Yveta Iršová: "No ale ja som to dokázala aj čestnými prehláseniami, aj tam je posudok z polície, že vlastne ten tiger je 

naozaj odtiaľ, odtiaľ pochádza, ale mi to neuznali." 

 

Miroslava Ondrejčíková: "To by znamenalo, že o preukaz mala požiadať spišskonovoveská ZOO. Tá však o tejto výmene 

nič nevie." 

 

Jana Dzuriková, riaditeľka ZOO v Spišskej Novej Vsi (telefonát): "Ja som riaditeľkou len od roku 2006, neviem sa 

vyjadriť o tom, či sa evidovalo, alebo či bol nejaký odchod nášho tigra z našej zoologickej predtým." 

 

Karol Dzurik, bývalý riaditeľ ZOO v Spišskej Novej Vsi (telefonát): "To neviem ja o tom, takom dačom. Sa môže 

vyhovárať na kohokoľvek." 

 

Miroslava Ondrejčíková: "Nám sa však podarilo zistiť, že v Spišskej Novej Vsi sa v tomto roku naozaj samec sibírskeho 

tigra narodil. Či ho nahlásili a čo sa s ním dialo neskôr nám v ZOO ani na ministerstve do uzávierky povedať nevedeli. 

 

Kedy mi to viete teda vyzistiť?" 
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Jana Dzuriková (telefonát): "To neni také jednoduché ten archív, však tam je strašne veľa toho, každý jeden papier 

prezrieť. No neviem, možnože to bude hneď, možno to bude týždeň, možno mesiac, neviem koľko." 

 

Miroslava Ondrejčíková: "Majiteľke tiež nejde do hlavy, ako je možné, že keď darovala do Česka dvoch svojich malých 

tigríkov, tam im potrebné dokumenty vystavili." 

 

Yveta Iršová: "Museli dostať tieto dve mláďatá, lebo ten jeden je vystavovaný, inak tiger nesmie byť vystavovaný keď 

nemá Eurocites a ten druhý bol dokonca predaný do zahraničia." 

 

Tomáš Ferenčák: "My nemáme informácie tohto charakteru z českej strany." 

 

Miroslava Ondrejčíková: "Bez potrebných dokladov bude musieť naďalej financovať prevádzku z vlastných zdrojov. Ak to 

nebude zvládať sama, nevie čo s 21 tigrami bude. Miroslava Ondrejčíková, televízia Markíza." 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Nálepkovo, okres Gelnica: Nehodu "riešili" bitkou 

 [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 13/07/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Lucia Barmošová, moderátorka: "Nehoda a hneď na to bitka, takýto bol podvečer v nálepovskej osade." 

 

Ľuboš Sarnovský, moderátor: "Za volant si tam sadol opitý muž, ktorý zrazil opitého chodca. Rodiny obdivoch opitých 

účastníkov nehody sa potom pustili do seba." 

 

Lucia Barmošová: " Prácu potom mali policajti aj záchranári, v osade totiž tiekla krv." 

 

Jaroslav Bándy, zbitý: "To oni nás tu napadli. Mi auto rozbili, všetko jak má byť." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Bándyovci išli podvečer po ceste s Felíciou z jednej osady do druhej. Do cesty sa im však podľa 

nich postavila druhá rodina. Vodič Felície vtedy zrazil muža. Podľa dobitej strany ich na tejto ceste zastavili ich príbuzní a 

zaútočili im na auto." 

 

Neuvedená: "To je vidno, že je to vidla." 

 

Matúš Gavlák: "Čo to je?" 

 

Neuvedená: "Vidla." 
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Matúš Gavlák: "Podľa Bándyovcov mali útočníci v rukách vidly, palice, sekery a motorovú pílu. Posádku vraj vytiahli z 

auta a Felícia po nehode a útoku ostala rozbitá." 

 

Tomáš Bándy, šoféroval auto: "... vonka, že .... cestu ... ja som nemohol aj do prava, doľava. Začali ju rozbic auto, toto 

šicko." 

 

Alexander Szabó, hovorca KR PZ Košice (telefonát): "Okresný dopravný inšpektorát na mieste realizoval dopravnú 

nehodu vodiča pod vplyvom alkoholu, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia a ktorý s motorovým vozidlom zrazil 

chodca taktiež pod vplyvom alkoholu." 

 

Matúš Gavlák: "Kým nevodič za volantom nafúkal do 1 promile, chodec mal v sebe 4,2 promile. Záchranári ošetrili 

zrazeného aj dvoch zranených z roztržky, pričom jedna žena mala reznú ranu na predlaktí." 

 

Jozef Minár, hovorca Operačného strediska ZZS (telefonát): "Zasahovali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. 

Na mieste ošetrili a transportovali 3 osoby do nemocnice v Spišskej Novej Vsi." 

 

Matúš Gavlák: "Strana útočníkov však celý incident vidí úplne inak. Bándyovci ich vraj už počas predchádzajúcej noci 

zbili a teraz sa iba bránili." 

 

Mária Horváthová, matka zrazeného: "Áno, ... sme sa bránili. My sme až tam ... nešli na jeho pozemok, áno, keby my 

sme išli ... áno, majú pravdu, ale prišli oni na môj pozemok." 

 

Matúš Gavlák: "Polícia bitku rieši ako priestupok. Policajné hliadky zo širokého okolia rozzúrených osadníkov upokoj ili a k 

ďalším incidentom už nedošlo. Z Nálepkova Matúš Gavlák, televízia JOJ." 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Staráme sa o 150 000 včiel! 

 [Nový Čas; 161/2017; 14/07/2017; s.: 8; kz ; Zaradenie: REGIÓNY] 

 

Netradiční nájomníci v strednej škole na Spiši 

 

Autor - kz I  Foto: autor 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Všetky obavy sú zbytočné, na Spiši včelárstvo nezanikne! V Spišskej Novej Vsi sa tomuto 

predmetu venujú študenti Strednej odbornej školy ekonomickej, v ktorej areáli funguje aj odborná učebňa. Budúci včelári 

sa tak zdokonaľujú v chove včiel priamo pri úľoch a už po prázdninách by mali stáčať svoj prvý med. 
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Riaditeľka školy Andrea Iovdijová Novému Času potvrdila, že sa snažia zatraktívniť vyučovací proces a vybudovaním 

včeľnice priamo v areáli školy pominú starosti s výučbou u iných včelárov. ,,Včelárstvo sa u nás vyučuje v odbore 

agropodnikanie so zameraním na agroturistiku. Snažíme sa zvýrazniť dôležitosť včiel a pritiahnuť mladých ľudí k prírode 

a tradíciám," prezradila riaditeľka. Samotní študenti si zbieranie praktických skúseností pri troch vlastných úľoch s 

približne 150 000 včelami veľmi pochvaľujú. ,,Je to krásne, keď vidíme, ako včielky dennodenne usilovne pracujú, aby bol 

dostatok medu. Naučili sme sa aj označiť ich kráľovnú a viem si predstaviť, že by som sa včelám venovala aspoň 

relaxačne," uviedla aj za spolužiakov Katarína Vojtilová (18). Výučba včelárstva Učiteľ Štefan Kupčík, ktorý sa včelám 

venuje vyše 20 rokov, prezradil, že zaujať študentov býva aj umením. ,,Prizvali sme si na pomoc prírodu a preniesli ju 

priamo do školy. Bezprostredný kontakt so včelami je aj zážitkovým učením, o ktoré je záujem," povedal Kupčík. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Richter si najal SBS blízku Smeru 

 [SME; 161/2017; 14/07/2017; s.: 2; Michaela Kušnírová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

 

Služba Bonul vyhrala súťaž na ministerstve práce, strážiť bude prázdnu budovu 

 

Nitrianska bezpečnostná služba, na ktorej večierku rečnil premiér Robert Fico, získala ďalšiu verejnú zákazku. 

 

BRATISLAVA. Nitrianska súkromná bezpečnostná služba (SBS) Bonul získala ďalšiu verejnú zákazku. Jej pracovníci 

budú až do jesene 2019 strážiť dve nehnuteľnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré patrí pod ministerstvo 

práce vedené Jánom Richterom zo Smeru. Bonulu, ktorého majiteľ je rodina s policajným prezidentom a v minulosti 

strážil aj centrálu Smeru, sa vo verejnom obstarávaní darí. Pracuje pre viaceré verejné podniky a inštitúcie. Premiér 

Robert Fico rečnil na firemnom večierku Bonulu. 

 

Drahšie než pôvodní 

 

Ústredie si Bonul najalo na 24-hodinové stráženie, jeho pracovníci nastúpia v auguste. Počas dvoch rokov zinkasuje 

firma za služby 245-tisíc eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH). V prepočte na mesiac teda vyše desaťtisíc eur. SBS 

vyberalo ministerstvo práce cez elektronickú aukciu. Upozornenie na aukciu dostalo 34 firiem, zapojilo sa do nej osem 

firiem a Bonul uspel s najnižšou cenou. Veronika Husárová z tlačového odboru ministerstva dodala, že nitrianska SBS 

žiadne ďalšie objekty ministerstva nestráži. Pred Bonulom strážila dve nehnuteľnosti Ústredia práce firma Ka-Pe Security. 

Za desať mesiacov, od januára do októbra 2016, za to firma zinkasovala takmer 78-tisíc eur s DPH. V prepočte na 

mesiac bezmála osemtisíc eur. Od konca októbra 2016 do začiatku augusta 2017 teda štát firme ešte dodatočne zaplatí 

približne 68,4-tisíca eur. Dokopy tak štát firme za necelé dva roky – za 20 mesiacov – zaplatí približne 147tisíc eur. Čo je 

takmer o stotisíc eur menej ako dostane firma Bonul za 24 mesiacov. 
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Kancelárie a opustená budova 

 

Jedna z budov ústredia práce, ktoré bude Bonul strážiť, sa nachádza v hlavnom meste na Župnom námestí. Je to 

využívaná kancelárska budova. V susedstve je Najvyšší súd, ministerstvo spravodlivosti alebo stará budova Národnej 

rady. Druhá budova nie je administratívna, ale rekreačná. Je to niekdajšie vzdelávacie a ubytovacie zariadenie ústredia v 

obci Mlynky v okrese Spišská Nová Ves. Nehnuteľnosť je už niekoľko rokov opustená a chátra. "V roku 2010 bola 

vyhlásená za prebytočný majetok. V súčasnosti je budova ponúkaná na predaj," informuje hovorkyňa ústredia práce Jana 

Lukáčová. Vlani ponúkali nehnuteľnosť na predaj za 571tisíc eur. 

 

Blízko Smeru, úspešní v tendroch 

 

Denník SME v minulosti informoval, že majiteľ firmy Miroslav Bödör je švagrom policajného prezidenta Tibora Gašpara. 

Týždenník Plus 7 dní zas informoval, že Bödör chodil na poľovačky s dvojnásobným ministrom a budúcim predsedom 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ľubomírom Jahnátkom. V roku 2010, keď bol Jahnátek ministrom hospodárstva, 

získal Bonul zákazku od tohto ministerstva za 3,6 milióna eur. Nitrianskej SBS sa pritom výrazne darí vo verejných 

zákazkách. Vlani napríklad Aktuality. sk upozornili, že Bonul získal štvorročnú zmluvu so Slovenskou poštou za 27 

miliónov eur. V elektronickej aukcii bojoval Bonul o zákazku s jediným súperom. Vyhral s ponukou nižšou o približne 

25tisíc eur. Tretieho uchádzača pošta vylúčila, lebo nesplnil požiadavky. Jeden z členov výberovej komisie rok pred 

súťažou pracoval v Bonule. V Nitre zas dostáva Bonul dotácie na vytváranie nových pracovných miest. 

 

Poisťovňa pri Bonule chybovala 

 

Vlani vyhral Bonul aj zákazku od Sociálnej poisťovne, ktorá tiež patrí pod ministerstvo práce vedené Jánom Richterom. 

Do tendra za šesť miliónov eur bez dane sa firma prihlásila, sama so sebou súťažila a aj vyhrala. Jediného súpera z 

tendra vylúčili pre nesplnenie podmienok. Zmluvu s Bonulom podpísal krátko pred odchodom vtedajší riaditeľ poisťovne a 

poslanec Smeru Dušan Muňko, ktorého vystriedal iný poslanec Smeru a bývalý minister Ľubomír Vážny. Súťaž 

preveroval Úrad pre verejné obstarávanie a zistil pochybenia. "Pri jednom z kontrolných zistení bol identifikovaný možný 

vplyv na výsledok verejného obstarávania," povedal hovorca úradu Ján Mažgút. Sociálnej poisťovni pre pochybenia hrozí 

pokuta až do výšky 30-tisíc eur. Úrad doteraz o pokute nerozhodol. 

 

Michaela Kušnírová © SME 

 

147 000 zaplatí štát SBS Bonul za stráženie prázdnej budovy. 

 

Foto: 

 

SBSka Bonul blízka Smeru stráži viacero objektov pre organizácie spadajúce pod ministerstvo práce, ktoré vedie Ján 

Richter (vpravo). FOTO SME – JOZEF JAKUBČO 
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Späť na obsah 

 

1.20.  Chlpaté, huňaté či šupinaté. Spoznávajte ríšu zvierat 

 [SME; 161/2017; 14/07/2017; s.: 3; Boris Vanya ; Zaradenie: Leto s denníkom SME] 

 

K tradičným zoologickým záhradám pribudli u nás aj menšie zveroparky, zverince či kontaktná zoo 

 

Zvieratá nás fascinujú už tisícky rokov, o čom svedčia nástenné maľby v jaskyniach. Čo nás na nich tak láka? Prečo sa s 

nimi tak radi stretávame? Nie je to len príjemný výlet s rodinou či priateľmi, alebo možnosť ukázať deťom skutočnú 

podobu ich rozprávkových hrdinov. V dnešnom uponáhľanom svete ponúkajú zoologické záhrady či zvieracie parky oázu 

pokoja, kde majú ľudia šancu preskúmať nové obzory alebo rozšíriť si svoje vlastné. Milovníci zvierat – detskí i dospelí – 

si na Slovensku majú z čoho vyberať. K piatim tradičným zoologickým záhradám v Bojniciach, Bratislave, Košiciach, 

Spišskej Novej Vsi a Stropkove pribudli v posledných rokoch aj menšie zveroparky, zverince či kontaktná zoo. 

 

Vlky majú nový domov 

 

Najstaršia slovenská zoo v Bojniciach víta návštevníkov už 62. sezónu. Od júla už pod novým názvom Národná 

zoologická záhrada Bojnice. "Novým druhom v našej zoo je zobákorožec vrásčitý, máme nové tigrie ryby a ďalšie dva 

druhy pribudli do našej kolekcie papagájov," vysvetlila Simona Kubičková. Lákadlom pre návštevníkov sú dve pandy 

červené – Chong Mao a Huo Hu, bojnická zoo ako jediná na Slovensku chová slony africké, obľúbená je aj motýlia 

záhrada. V auguste si v Bojniciach zopakujú Noc netopierov plnú zaujímavostí zo života týchto tvorov. Minulý rok prišlo 

do bojnickej zoo viac než 360-tisíc návštevníkov. Obľúbeným miestom rodinných výletov je aj zoologická záhrada v 

hlavnom meste. Bratislavskú zoo založili v roku 1960 a je domovom približne 170 druhov zvierat. Nedávno tu pribudol 

novovybudovaný výbeh pre vlky eurázijské. Návštevníci môžu obdivovať aj niekoľko tohtoročných prírastkov. "Ešte vo 

februári sa narodilo mláďatko gibona zlatolíceho, surikatia rodinka sa rozrástla o šesť nových malých členov a v júni sa po 

dvoch jarných prírastkoch narodilo ďalšie mláďa lemura kata. Pribudli nám aj mladé kozičky holandské, labute hrbozobé, 

lamy krotké, jelene kanadské, rysy kanadské a veľa ďalších zvieratiek," uviedla Michaela Ferenčuchová. Aj cez prázdniny 

ponúkajú návštevníkom zoo víkendové komentované kŕmenia, deti majú každý deň možnosť povoziť sa na koňoch. 

 

Snežný leopard, klokany i losy 

 

Minulý rok otvoril brány Malkia park pri Orechovej Potôni. "Pre návštevníkov sú najzaujímavejšie šelmy. Nájdete tu levy, 

tigre, pumy, gepardy, ale našou najvzácnejšou šelmou je leopard snežný, naša Hima. Rovnako veľkej obľube sa tešia aj 

naše medvedice, ktoré si u nás veľmi dobre nažívajú po nie veľmi pekne strávených dvadsiatich rokoch v cirkuse. V 

kontaktných výbehoch si možno pohladkať kozy, ovce, ťavu, zajačiky, klokany či mary stepné," prezrádza Lucia 

Poláková. Súčasťou parku je i mobilné akvárium so štyrmi rôznymi druhmi žralokov. "Majiteľ, od ktorého sme ich získali, 

ich zachránil pri Mexickom zálive v roku 2010 pri ropnej katastrofe," dodáva Poláková. Do parku sa cez prázdniny vedia 
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prepraviť aj návštevníci bez auta. V júli a v auguste premáva od štvrtka do nedele zo železničnej stanice v Orechovej 

Potôni do Malkia parku minibus, rozpis jázd je na webovej stránke parku. Viac než 40 druhov zvierat zo šiestich 

kontinentov chovajú na Ranči pod Babicou v Bojnej pri Topoľčanoch. Pri vstupe ponúkajú balíčky na kŕmenie, z ktorých 

môžete ponúknuť klokany, lamy, ba aj dikobraza. "V tejto sezóne pribudli dravce sovy a výry, máme aj nové lemury. Ešte 

stále sa dá odfotiť s našimi troma tigrami, ktoré povyrástli a majú rok. Ak neprší, každý deň vozíme deti na poníkoch," 

hovorí Katarína Chudá. Ďalším lákadlom areálu je rybačka v dvoch rybníkoch. Ulovené ryby si po odkúpení môžu 

návštevníci priamo na ranči pripraviť na konzumáciu. V sobotu 15. júla je na Ranči pod Babicou 8. ročník súťaže vo 

varení guláša Babický kotlík. Losy mokraďové sú najväčšou pýchou zveroparku v Revišťskom Podzámčí pri Žarnovici, 

kde možno spoznávať viac než dvadsať druhov lesnej, poľnej zveri, ale aj niektoré druhy cudzokrajných a domácich 

zvierat. "Pred tristo rokmi losy na našom území vyhubili, odvtedy sa na Slovensku objavujú len jedince migrujúce z 

Poľska," vysvetľuje Romana Zubajová. "Minulý rok sa nám vo zveroparku narodilo prvé mláďa losa, ale, žiaľ, po sto 

osemdesiatich dňoch uhynulo," dodáva. Okrem pestrého zverinca sú atrakciou areálu rybolov v potoku či streľba z praku. 

Vrcholom prázdninového programu budú Zveroparkové slávnosti 12. a 13. augusta s bohatým programom. 

 

Pohlaďte si medveďa 

 

Čoraz väčšej obľube sa teší zoo Kontakt v Liptovskom Mikuláši, kde môžu návštevníci zvieratá nielen obdivovať, ale sa 

ich aj dotknúť a pohladiť. "Stavili sme na ľudský prístup. A nemyslím tým len kontakt so zvieratami, ale aj komunikáciu s 

návštevníkmi. Namiesto informačných tabúľ uprednostňujeme dialóg. Nabádame ľudí, aby sa pýtali na všetko, čo ich 

zaujíma," vysvetľuje Peter Kompiš. Kontaktná zoo na Liptove je otvorená piatu sezónu. "Na prvom mieste je u nás 

bezpečnosť návštevníkov, v tesnom závese je to komfort našich zvierat a až potom spokojnosť ľudí. Verím, že túto 

hierarchiu všetci akceptujú. Občas sa nájdu aj negatívne reakcie na zoo, ale tých je minimum, čo je pre nás povzbudením 

do ďalšej práce," dodáva Kompiš. Pri kontakte so zvieratami platia určité limity. K veľkým šelmám môžu ísť návštevníci 

vyšší ako 130 cm, k veľkým papagájom starší ako štrnásť rokov. Novinkou kontaktnej zoo je motýlia záhrada, ktorá sa 

nachádza v krytej hale, takže jej prehliadka sa dá absolvovať v pohode aj v nepriaznivom počasí. 

 

Boris Vanya © SME 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Tipy na dnes - piatok 14. júla 

 [korzar.sme.sk; 14/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20578054/tipy-na-dnes-piatok-14-jula.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Burza starožitností 

 

https://korzar.sme.sk/c/20578054/tipy-na-dnes-piatok-14-jula.html
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PREŠOV. Tradičnú burzu starožitnosti na pešej zóne pripravil Park kultúry a oddychu v spolupráci s agentúrou Lin ART 

Košice, uskutoční sa v piatok počas celého dňa. 

 

Edo Klena a Lukáš Valkučík 

 

PREŠOV. Folkový poloakustický autorský koncert domáceho pesničkára Eda Klenu a jeho spriateleného gitaristu z 

kapely Klenoty, Lukáša Valkučáka. Spolu zahrajú veľa piesní z posledných albumov kapely Klenoty, ale aj iné ešte nikde 

nevydané piesne, staršie aj úplne nové. V piatok o 19.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 

 

Shock band 

 

POPRAD. Hudobná skupina Shock band vznikla v Dolnom Kubíne v roku 2001 a jej zakladateľom je skúsený spevák a 

gitarista Juraj Gašinec. Kapela prezentuje najväčšie svetové hity 70., 80. a 90. rokov popovej a rockovej scény od 

interpretov ako ABBA, QUEEN, PINK FLOYD, TOTO, BON JOVI, DEEP PURPLE, TINA TURNER, JAMES BROWN, 

GARY MOORE, JOE COCKER a mnohí ďalší. Obsadenie: Juraj Gašinec – gitara, spev,Peter Miháľ – bicie nástroje, 

Vlado Povala – basgitara, spev, Anton Sivoň – klávesy, spev. Koncert kapely Shock band bude v piatok o 19.00 hod. na 

Námestí sv. Egídia v Poprade. 

 

Koncert Jany Kirschner 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. Koncert Jany Kirschner v skanzene pod hradom Ľubovňa je pripravený v piatok od 20.00 hod. Na 

koncerte odznejú najnovšie hity tejto známej speváčky, ktoré si môžete vypočuť naživo v nezabudnuteľnej atmosfére 

skanzenu pod rozsvieteným, nočným hradom Ľubovňa. 

 

Hudobný festival 

 

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA. Tretí ročník obľúbeného letného festivalu odštartuje o 18.00 hod. Amfiteáter na Šírave bude 

patriť slovenským i zahraničným interpretom. Na pódiu sa predstavia Rednex, Horkýže slíže, Smola a Hrušky, Nika 

Karch, Heľenine oči, Desmod, Gladiátor i mnoho ďalších. 

 

Spišský trh 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Aj v piatok je na námestí v Spišskej Novej Vsi pripravený bohatý program. 

 

Kapušiansky hrad 

 

KAPUŠANY. Dnes o 20.00 hod, začína na Kapušianskom hrade koncert Maroša Banga. Po ňom môžete sledovať nočnú 

oblohu. Nezabudnite si baterku. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

14. 7. 2017 

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

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Výsledky cétečka Ježiša, Márie a Jána sú známe, začína sa s liečbou 

 [spis.korzar.sme.sk; 14/07/2017; Monika Almášiová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20603281/vysledky-cetecka-jezisa-marie-a-jana-su-zname-zacina-sa-s-liecbou.html 

 

Reštaurátor Štefan Siváň: Sú v lepšom stave, ako sme čakali. 

 

Pred dvoma týždňami sme informovali o tom, že jedno z diel Majstra Pavla – Súsošie Kalvária, sa ocitlo v nemocnici. 

Panna Mária, Ježiš Kristus a Apoštol Ján podstúpili vyšetrenie na CT prístroji, aby reštaurátor Štefan Siváň a jeho 

pomocníci pred ich rekonštrukciou zistili, v akom sú stave. Dnes sú už prvé výsledky jasné a začína sa s reštaurovaním. 

Sochy, ktorých domovom je Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi, sa na svoje miesto vrátia v 

novembri. O tom, ako toto špeciálne "vyšetrenie" dopadlo, nám porozprával ŠTEFAN SIVÁŇ. 

 

Koľkokrát už boli tieto sochy reštaurovali, v akom sú momentálne stave? 

 

– V minulosti už bolo do sôch zasahované niekoľko ráz, poslednýkrát koncom roka 1956, kedy ich reštaurovali bratia 

Kotrbovci v Levoči. Momentálne nie sú v dobrom stave, vidieť stopy drevokazného hmyzu a aj povrchové vrstvy – 

polychrómia – sú výrazne narušené. 

 

Čo priniesli prvé výsledky CT skenu? 

 

– Podľa vizuálnej obhliadky sme očakávali zlý stav drevnej hmoty, podľa výsledkov z CT zatiaľ vieme, že drevo nie je vo 

vnútri až tak rozožraté červotočom, ako sme si mysleli. Nevieme však dobre zistiť, či je ešte aktívny alebo nie, zdá sa, že 

ešte áno. Bude potrebné drevo nanovo impregnovať nielen spevňovacím, ale aj insekticídnym prostriedkom. Každá 

socha je vyhotovená z jedného kusu dreva, keď hovoríme o Kristovi, tak jemu sú, samozrejme, ruky od ramien dorobené 

samostatne, potom ešte niektoré malé časti drapérií sú z doplnených častí dreva. Sochy boli zozadu a zvnútra vydlabané. 

Vidieť to na soche Panny Márie, ktorá je pri pohľade zozadu otvorená, socha sv. Jána už bola zozadu "uzavretá" 

samostatnými kusmi dreva. Pomocou CT sme zistili, že aj socha Krista bola zozadu vydlabaná, otvor však bol 

zaretušovaný ďalším drevom, aby to nebolo vidieť. 

 

Je na Slovensku bežné pred reštaurovaním nechať sochy "presvietiť" cétečkom? 

 

– Úlohou pred samotným reštaurovaním je najprv reštaurátorským výskumom vyhodnotiť stav sôch. Pomáhajú nám pri 

tom aj takéto prístroje, pomocou ktorých vidíme dovnútra diel. Okrem toho je potrebné "diagnostikovať" aj povrchové 

vrstvy, ktorým stanovujeme diagnózu nielen pomocou vizuálnej obhliadky, ale tiež nám pri tom pomáha klasický RTG 

prístroj, rôzne druhy osvetlenia napríklad UV luminiscencia a v tomto prípade aj prvková analýza pomocou spektrometra. 

Potom prichádzajú na rad aj sondážne práce a odobratie vzoriek na fyzikálno-chemický rozbor. Dôležitou súčasťou 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20603281/vysledky-cetecka-jezisa-marie-a-jana-su-zname-zacina-sa-s-liecbou.html
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reštaurátorského výskumu je aj umelecko–historická analýza diela v spojení s archívnym výskumom, toto má na starosti 

prizvaný historik umenia. Výsledky výskumu nám potom pomôžu stanoviť postup a technológiu reštaurovania. 

 

Aké postupy a opatrenia museli byť zvolené pri prevoze sôch? 

 

– V prvom rade pred začiatkom akýchkoľvek prác je nutné mať povolenie príslušného krajského pamiatkového úradu vo 

forme rozhodnutia s určenými podmienkami. Takéto rozhodnutie sa vydáva aj na dočasné premiestnenie a je potrebné 

najmä preto, že sa na sochách pracuje v našom reštaurátorskom ateliéri. Samotný prevoz z kostola do ateliéru bol v 

tomto prípade zabezpečený špecializovanou firmou, zvyčajne si však toto vykonávame sami, niekedy s využitím 

bezpečnostnej služby. 

 

V akom štádiu sú momentálne prípravy na reštaurovanie? 

 

– Prípravy na reštaurovanie sú v záverečnej fáze, po schválení návrhu na reštaurovanie, ktorý predložíme Krajskému 

pamiatkovému úradu v Košiciach, bude možné začať s prácami. Podieľať na tom sa budem prioritne ja s manželkou, 

samozrejme v spolupráci s ďalšími ľuďmi podľa potreby. V zásade bude potrebné revidovať pevnosť drevnej hmoty 

napustením spevňovacím roztokom, odstrániť nevhodné novšie zásahy a snažiť sa priblížiť verejnosti čo najautentickejší 

výraz týchto diel. Práce by mali byť ukončené v novembri tohto roku. 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Kam za kultúrou - piatok 14., sobota 15. a nedeľa 16. júla 

 [korzar.sme.sk; 14/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20601406/kam-za-kulturou-piatok-14-sobota-15-a-nedela-16-jula.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) 47 metrov o 19.50, Ako sa stať zlatokopom o 16.00, 20.30, Autá 3 o 13.40, 

Baby šéf o 13.00, Brloh o 15.50, Ja, zloduch 3 o 13.10, 14.00, 15.30, 18.40, 3D o 17.30, Láska stojí za všetko o 16.10, 

18.20, Oklamaný o 21.00, Piráti Karibiku: Salazarova pomsta o 15.10, Pobrežná hliadka o 20.50, Spider-man: Návrat 

domov o 14.20, 20.10, 3D o 17.20, Špina o 17.50, Transformers: Posledný rytier o 18.00, V utajení o 13.30, Vojna o 

planétu opíc o 17.40, 20.40, 3D o 14.30, 19.40 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Ako sa stať zlatokopom o 16.40, 20.15, Láska stojí za všetko o 

15.30, Oklamaný o 17.20, Vojna o planétu opíc o 20.30, 3D o 17.50, 47 metrov o 21.00, Spider-man: Návrat domov o 

https://korzar.sme.sk/c/20601406/kam-za-kulturou-piatok-14-sobota-15-a-nedela-16-jula.html
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17.45, 20.40, Ja, zloduch 3 o 13.00, 14.10, 16.00, 18.50, 3D o 13.10, Špina o 19.10, Transformers: Posledný rytier 3D o 

15.00, Autá 3 o 13.30, 14.45 hod., 

 

ÚSMEV - (piatok) Glory o 18.00, Oklamaný o 20.15, Úplní cudzinci o 16.00, Heydrich: Muž so železným srdcom o 17.45, 

(nedeľa) Kráľ Belgičanov o 16.00, Oklamaný o 18.00, Špina o 20.00 hod., 

 

AMFITEÁTER - DEEP - Dobrodružstvo pod hladinou o 21.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Vojna o planétu opíc o 20.30, 3D o 17.50, 

Ako sa stať zlatokopom o 15.40, 20.15, Oklamaný o 17.20, Láska stojí za všetko o 15.30, Spider-man: Návrat domov o 

17.45, 47 metrov o 21.00, Ja, zloduch 3 o 14.10, 16.00, 3D o 13.10, Transformers: Posledný rytier 3D o 15.00, Špina o 

19.10, Autá 3 o 13.30 hod., 

 

MIER - (nedeľa) Autá 3 o 17.00, Ako sa stať zlatolopom 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), Tvorivé 

nedele, Výstava: Za prahom nového veku/2000 - 2017 (od Starej krásy po nové umenie III) (do 3. 9.), 

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý 

poklad, Juraj Collinássy 1907 - 1963 ...FAREBNÝM ŠTETCOM... (do 17. 9.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 

17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; KATOVA BAŠTA (Hrnčiarska 7) - 60 rokov motorizovanej turistiky 

v Košiciach (do 6. 9.), DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Poďme na jedno...! (do 8. 10.), SLOVENSKÉ TECHNICKÉ 

MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, 

Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, 

oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, 

astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; Keď sa povie Poledniak (do 30. 9.), Ivan Marčuk - O 

šťastí II. (do 23. 7.), MÚZEUM LETECTVA (Areál letiska Košice, ut - pia 9.00 - 16.00, so - ne 10.00 - 17.00) - Expozícia 

leteckej techniky a galéria prezidentských lietadiel, expozícia cestnej dopravy, letecké technológie - vývoj leteckých 

konštrukcií, Počiatky letectva do roku 1945, Viacúčelový bojový a prepadový vrtuľník sovietskej výroby Mi-24, ŠOPA 

GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - (piatok) - (workshop) Katarína Rybnická - Mokulito od 16.00 do 20.00 hod., 

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - 70 rokov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach 

- Knižnica včera a dnes (do 31. 8.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické 

hodiny, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia 

zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; 

(piatok) Ženy on line 5 / Oblečená kniha od 16.00 do 19.00 hod., SP. N. VES: MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) 

Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNY DOM: Provinčný dom v SNV - história; Dobrú chuť, ctihodní 
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mešťania; Slovenský ornament očami Spišiakov; Voda, duša zeme; More - vedecká hračka; Žijem na strome a je mi 

dobre; Petang v múzeu? Prečo nie?!; BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá 

expozícia STM: História baníctva na Spiši, SPIŠSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO: AMFO 2017 (do 16. 7.), MARKUŠOVCE: 

LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od maľučkeho mala, 

TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Chlieb a bič - vernisáž v piatok o 18.00 hod. (do 13. 8.), 

MaKCjZ - Jubilejná výstava (do 10. 9.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (piatok) Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Ja, zloduch 3 o 13.20, 16.50, 17.40, 3D o 13.50, 15.40, Spider-man: 

Návrat domov o 14.40, 17.50, 3D o 20.30, Vojna o planétu opíc o 14.30, 19.50, 20.40, 3D o 17.30, Láska stojí za všetko 

o 16.00, 18.10, Ako sa stať zlatokopom o 20.20, Autá 3 o 14.20, Špina o 19.00, 47 metrov o 21.00 hod., POPRAD: 

CINEMAX (piatok, sobota, nedeľa) 47 metrov o 21.00, Ako sa stať zlatokopom o 20.40, Brloh o 15.50, Ja, zloduch 3 o 

15.20, 16.00, Láska stojí za všetko o 18.20, Spider-man: Návrat domov o 18.00, Vojna o planétu opíc o 20.50, 3D o 

17.30 hod., v sobotu a nedeľu navyše: Ja, zloduch 3 3D o 13.00, Spider-man: Návrat domov o 13.10, Špina o 13.50 hod., 

HUMENNÉ: FAJN - (piatok) Vojna o planétu opíc o 19.30, (sobota) Ako sa stať zlatokopom o 17.00, Vojna o planétu opíc 

o 19.30, (nedeľa) Vojna o planétu opíc 3D o 17.00, Láska stojí za všetko o 20.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, Prešov v 

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

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

duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstava: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície národopisu s 

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

53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Klenoty zo zbierok Šarišskej galérie (do 10. 9.), HLAVNÁ 53: MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - 

Vojtech Erdélyi/Paríž v Užhorode (do 10. 9.); ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 

- 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, GALÉRIA ÁTRIUM (Floriánova 4) - Alexander Hricov - 

Výber z tvorby (do 15. 8.), RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava 770 - Prešov - mesto v srdci Európy (do 5. 11.), 

PKO ČIERNY OROL (Hlavná 50): (piatok) Burza starožitností a kuriozít o 8.00 hod., NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA 

SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, VÝSTAVNÁ SIEŇ 

SAS (Hlavná 108): , KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - Peter Pollág - Výstup na Zelené pleso - vernisáž v 
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piatok o 18.00 hod. (do 20. 9.), POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté 

hodnoty; Výstava: Od genetiky po epigenetiku - Otcovia a synovia HOMMAGE á Jozef Jankovič (do 27. 8.), ART KLUB 

TG - Longhitano Guido Andrea: Polícia na Slovensku (do 31. 8.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: 

Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Ivan Urbanovič Hindúkuš 1967 (do 10. 9.), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA 

FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ 

BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života 

a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, SVIDNÍK: 

MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Rodný kraj (do 30. 9.), BARDEJOV: Galéria Poľsko-slovenského domu (Radničné 

námestie č. 24) - Barbara Caplak - Widlak - Erby (do 24. 7.), STROPKOV: KAŠTIEĽ - Výstava: Mária, matka Ježišova (do 

30. 11.) 

 

ZÁBAVA 

 

HUMENNÉ: PÓDIUM PRI FONTÁNE LÁSKY - (nedeľa) Kultúrne leto - účinkuje skupina Swing Time For z Prešova o 

17.30 hod., ST. ĽUBOVŇA: HRAD ĽUBOVŇA - Soľ a láska nad zlato o 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 hod., AMFITEÁTER - 

(piatok) Jana Kirschner pod hradom Ľubovňa o 20.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Pohotovosť v lekárňach - piatok 14., sobota 15. a nedeľa 16. júla 

 [korzar.sme.sk; 14/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20601397/pohotovost-v-lekarnach-piatok-14-sobota-15-a-nedela-16-jula.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; Lekáreň TaJ, Generála 

Svobodu 26 

 

Kežmarok 

 

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

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20601397/pohotovost-v-lekarnach-piatok-14-sobota-15-a-nedela-16-jula.html
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Medzilaborce 

 

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

 

Stropkov 

 

14. 7. – 16. 7. KAPPA, Akad. Pavlova 312/11, +421 54 7423543 

 

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

 

Sabinov 

 

14. 7. - 16. 7. NA KORZE, Ružová 27/130 

 

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

 

Levoča 

 

15. 7. - 16. 7. Zelená lekáreň, Železničný riadok 2 

 

V sobotu 8.00 - 12.00 hod. má otvorené lekáreň U HADA Nám. M. Pavla 13, U LEVA, Nám. M. Pavla 24, 9.00 - 12.00 

hod. má otvorené lek. U Barborky, sídl. Západ, Greschika 1. 

 

Sobota: 12.00 - 18.00 hod., nedeľa a sviatky: 8.00 - 18.00 hod. (okrem obed. prestávok) 

 

Spišská Nová Ves 

 

14. 7. – 16. 7. Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19, +421 901961073 

 

V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Rožňava 

 

14. 7. – 16. 7. Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Revúca 
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14. 7. - 16. 7. Benu - Tesco, Revúca 

 

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

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

 

St. Ľubovňa 

 

14. 7. Dr. Max, OD Kaufland, 15. 7. Schneider, Obrancov mieru 8, 16. 7. Dr. Max, OD Kaufland 

 

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

 

Poprad 

 

14. 7. EKO Poprad, Námestie Sv. Egídia 3290/14, 15. 7. Zlatý had, L. Novomeského 3918, +421 55 7731026, 16. 7. 

BENU, Námestie sv. Egídia 14, +421 0249999946 

 

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

 

Humenné 

 

14. 7. Avicena, Nemocničná 41, 15. 7. Pri fontáne, Námestie slobody 28/26, +421 577880360, 16. 7. Na detskej 

poliklinike, Hviezdoslavova 1525/29, 

 

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

 

Bardejov 

 

14. 7. - 16. 7. Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Svidník 

 

14. 7. – 16. 7. DANKA, MUDr. Pribulu 412/4 

 

Sobrance 
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14. 7. – 15. 7. AVENA PRI NEMOCNICI, Mieru 12, +421 056/6281402 

 

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

 

Snina 

 

14. 7. – 16. 7. ALBA, Študentská 1439 

 

Trebišov 

 

14. 7. MONIKA, SNP 3792/1 +421 56 6686468, 15. 7. SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 3824/208, 16. 

7. Dr. Max, SNP 2228/78 +421 56 2858585 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

14. 7. SCHNEIDER, Prof. Hlaváča 18 +421 0902/954 947, 15. 7. Dr. MAX, P. O. Hviezdoslava 5917/1, 16. 7. Dr. Max, 

Sobranecká cesta 5910 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Začína sa Spišský trh, obmedzí aj dopravu 

 [Korzár; 161/2017; 14/07/2017; s.: 6; sita ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Jarmočnú atmosféru doplní hudba a tanec, najväčším ťahákom budú IMT Smile. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskej Novej Vsi sa začína 62. ročník Spišského trhu, centrum mesta ožíva typickou 

jarmočnou atmosférou. Svoj tovar ponúkajú predajcovia asi v 500 stánkoch. Mesto pripravilo kultúrny program na dvoch 

pódiách. Slávnostné otvorenie trhu bude dnes o 18.00 h na hlavnom pódiu. Na Zimnom štadióne sa vo štvrtok začal aj 

50. ročník Spišských výstavných trhov – Spiš Expo 2017. Svoje výrobky a služby ponúka 62 vystavovateľov, z toho 54 zo 

Slovenska, informoval pracovník mesta pre styk s médiámi Tomáš Repčiak. Mesto pri príležitosti podujatia upozorňuje na 

krátkodobé uzávery ciest. Na Letnej ulici platia už od stredy 12. júla od 6.00 do 20.00 h do 16. júla. Ďalšie uzávery sa 
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týkajú Štefánikovho námestia a ulíc Zimná, Elektrárenská a Školská, a to od štvrtka od 4.00 až do 19 júla do 20.00 h. 

Presný popis obchádzok sa nachádza na internetovej stránke mesta. 

 

Kultúrny program 

 

Najväčším lákadlom tohto ročníka bude podľa mesta vystúpenie známej slovenskej kapely IMT Smile, zaspieva aj spevák 

Peter Stašák a známe hity ponúkne aj Starmania originál. Pestrú ponuku programu jedného z najväčších slovenských 

jarmokov dotvárajú aj folklórne súbory, z domácich sú to FS Čačina, FS Čačinare, ĽH Vlada Kubáňa, ĽH Romana 

Barabasa, ĽH Koršuľa, zo zahraničných vystúpi srbský i rumunský súbor. Ďalším zahraničným interpretom bude 

chorvátsky populárny spevák Goran Karan. Mladým spríjemní Spišský trh jubilujúca kapela Smola & Hrušky v 

netradičnom koncerte spolu s dychovým orchestrom RDH Tatramat Matejovce. Chýbať nebudú ani domáce kapely. 

Atmosféru na trhu spríjemnia aj historickí šermiari z Jaga, tanečníci z Gruzínska, country-rock v podaní The Colt a ďalší. 

Pre deti je pripravená rozprávka Danka a Janka v podaní Divadla na predmestí pre najmenších. Na Spišský trh už 

tradične zavítajú aj delegácie z partnerských miest zo Slovenska, Česka, Nemecka, Francúzska, Maďarska, Poľska, 

Rumunska aj čínskeho Pekingu. Podrobný program nájdete na webe korzar.sk. (sita) 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Aj Spiš Expo 2017 

 [Šport; 161/2017; 14/07/2017; s.: 17; JÁN FELIX ; Zaradenie: ZO SVETA, Z DOMOVA] 

 

V Spišskej Novej Vsi sa začal 62. ročník Spišského trhu, centrum mesta ožíva typickou jarmočnou atmosférou. Svoj 

tovar ponúkajú predajcovia asi v 500 stánkoch. Mesto tiež pripravilo kultúrny program na dvoch pódiách. Slávnostné 

otvorenie trhu bude dnes o 18.00 h na hlavnom pódiu. Na Zimnom štadióne sa začal aj 50. ročník Spišských výstavných 

trhov – Spiš Expo 2017. Svoje výrobky a služby bude ponúkať 62 vystavovateľov, z toho 54 zo Slovenska. 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Bokroš s Javorčíkom pokračujú 

 [Šport; 161/2017; 14/07/2017; s.: 27; top ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

Ernest Bokroš podľa našich informácií pokračuje pri slovenskej hokejovej reprezentácii do 20 rokov. Na novej zmluve sa 

dohodol s generálnym manažérom národných výberov Miroslavom Šatanom. Kouč sa nemení ani pri mužstve Slovenska 

do 18 rokov, kde zostáva Norbert Javorčík. Ešte pred pár týždňami všetko nasvedčovalo tomu, že Bokroš končí pri 

reprezentácii do dvadsať rokov. Zástupcovia zväzu sa s ním po aprílovom turnaji v Piešťanoch oficiálne rozlúčili, on 

hovoril o uzatvorení jednej významnej etapy jeho kariéry. Najväčší úspech počas šiestich sezón práce s dvadsiatkou 

dosiahol v roku 2015, keď získal na MS juniorov bronz. Bokroš chcel trénovať seniorov, situácia sa však nakoniec 

zmenila a podľa našich informácií sa skúsený kouč dohodol so Šatanom i zväzom na predĺžení práce pri junioroch. Už 
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čoskoro by to mali aj oficiálne potvrdiť. Projekt dvadsiatky by mal pokračovať naďalej, rovnako ako v predchádzajúcich 

ročníkoch by mal tím pôsobiť pred svetovým šampionátom v seniorskej lige. Na MS potom doplnia mužstvo legionári. 

Norbert Javorčík bude osemnástku na vrchol sezóny pripravovať inak ako naposledy, keďže projekt dorasteneckej 

reprezentácie pravdepodobne končí. Javorčík ukázal svoje kvality na poslednom šampionáte do osemnásť rokov. V 

Poprade a Spišskej Novej Vsi hral jeho tím otvorené partie aj s najväčšími favoritmi turnaja. Slováci nakoniec vypadli vo 

štvrťfinále, v ktorom prehrali 2:3 po predĺžení s Rusmi. Miroslav Šatan teraz začne hľadať nástupcu Zdena Cígera pri 

seniorskej reprezentácii. Preferuje údajne zahraničného kouča, jasno chce mať najneskôr v auguste. (top) 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


