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     [korzar.sme.sk; 12/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.36. Pohotovosť v lekárňach - utorok 12. septembra 
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1.1.  ČISTKY V SNS 

 [Extra plus; 09/2017; 30/08/2017; s.: 10,11; Redakcia ; Zaradenie: POLITIKA] 

 

EDUARD MARKOVIČ: AK NEBUDÚ STANOVY SNS STRIKTNE DODRŽIAVAŤ VŠETCI JEJ ČLENOVIA VRÁTANE 

PREDSEDU,TREBA PODAŤ NÁVRH NAZRUŠENIE STRANY 

 

TEXT LENKA MAYEROVÁ * FOTO ARCHÍV 

 

Narodil sa 6. apríla 1961 v Spišskej Novej Vsi, kde neskôr študoval na Strednej priemyselnej škole drevárskej. V roku 

2009 skončil štúdium pedagogiky, riadenia ľudských zdrojov a andragogiky na Univerzite J. A. Komenského v Prahe. V 

roku 2016 získal doktorát na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity. V súčasnosti pôsobí v podnikateľskej sfére v 

oblasti manažmentu ľudských zdrojov, prevádzkového manažmentu, personalistiky, cestnej a asistenčnej služby. Hovorí 

piatimi cudzími jazykmi. Bývalý predseda KR SNS Prešovského kraja Eduard Markovič. 

 

Krajská rada SNS vás vybrala ako kandidáta na post župana do VÚC v Prešovskom kraji. Predseda SNS však rozhodol 

inak a na tento post navrhol primátora Miroslava Škvareka. Zdôvodnil vám predseda SNS svoje rozhodnutie? 

 

Nie, asi nemal potrebu zdôvodňovať, to je otázka skôr k pánovi predsedovi SNS. 

 

Po tomto kroku ste sa na Ministerstvo vnútra SR obrátili listom, kde ste uviedli, že predseda SNS porušil stanovy strany. 

V čom presne bolo pochybenie? 

 

List napísali nespokojní členovia PO kraja, aby bolo prehodnotené rozhodnutie predsedu. Mne znenie listu preposlal 

ústredný tajomník SNS. 

 

Dostali ste už vyrozumenie z Ministerstva vnútra SR? 

 

Nie, lebo tento list nikto nepodpísal, nemali komu odpovedať. Bol napísaný v zmysle prehodnotenia rozhodnutia, ktoré sa 

im nepáčilo, lebo neboli akceptované nijaké štruktúry ani legitímne postupy okresov pri navrhovaní a schvaľovaní 

kandidátov na poslancov a predsedov do orgánov samosprávnych krajov (VÚC). 

 

Andrej Danko vás po tomto kroku odvolal z postu krajského šéfa SNS s odôvodnením, že ste poškodili stranu a musíte 

prijať stranícky trest. Súhlasíte, že ste poškodili stranu a zaslúžili ste si odvolanie? 

 

Nie, nemôžem s ním súhlasiť, lebo ja som neporušil ani stanovy SNS, ani nepoškodil meno SNS. Kolegovia, členovia len 

pomenovali veci správne a tým, že žiadali prehodnotiť rozhodnutie predsedu SNS, myslím, nikto nič zlé neurobil. Možno 

považovať za porušenie, že v Prešovskom kraji ako najväčšom (13 okresov) všetci okresní predsedovia jednohlasne 

podporili na post predsedu VÚC Eduarda Markoviča? Paradoxné je, že moju kandidatúru podporil aj Miroslav Škvarek. 
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Osobne poslal svoje vyjadrenie dnes už extajomníkovi KR SNS (A. Demeterovi, ktorý k 31. júlu odstúpil). Aký trest dostali 

štyria krajskí predsedovia, ktorí nedokázali postaviť kandidáta na predsedu VÚC do 30. júna 2017, teda približne za jeden 

rok? Mimochodom, do dnešného dňa som nedostal odvolací dekrét, ale na miesto krajského šéfa SNS už bol 

vymenovaný nový predseda. 

 

Prijmete rozhodnutie šéfa SNS a budete tolerovať porušenie stanov? Nakoniec, stanovy strany vraj predseda SNS 

neporušil prvý raz... 

 

Tolerovať? Myslím, že stanovy sú pre politickú stranu zákon. Preto aj v SNS musia platiť pre všetkých rovnako, aj pre 

predsedu. Ak strana nedodržuje svoje vlastné pravidlá, je nedemokratická. Sú len dve možnosti: buď budú striktne 

dodržiavať pravidlá všetci vrátane predsedu, alebo treba dať návrh na zrušenie strany! 

 

Voľby do samosprávnych krajov budú 4. novembra. Uvažujete, že budete kandidovať ako nezávislý, alebo zabojujete v 

inom politickom tričku? 

 

Zatiaľ je všetko otvorené, ale rozhodne neuvažujem o inom politickom tričku. SNS by bola dobrá strana, keby to 

fungovalo ako pred voľbami: hrdo, odborne, slušne. Je to naša najstaršia národná strana, len sa do domu SNS 

nasťahovali ľudia, ktorí tam vôbec nemajú čo hľadať. 

 

Čo na celú záležitosť hovoria vaši spolustraníci? Máte podporu vo svojich okresoch v rámci kraja? 

 

Jedni sú na mojej strane, ďalší čakajú, ako to všetko dopadne. Tretiu skupinu tvoria niektorí moji bývalí okresní 

predsedovia, ktorí po mojom ,,akože odvolaní" sklopili oči, uši a súhlasia so všetkým, čo povie predseda SNS, lebo sa 

boja o stoličku okresného predsedu. Nemajú svoju hrdosť, odbornosť, slušnosť, nestoja si za svojím názorom a o pár dní 

prezlečú kabáty a hlasujú za kandidáta Miroslava Škvareka, lebo bol vydaný rozkaz. Bohužiaľ, za človeka, ktorého 

členská základňa vôbec nepozná, len pár jednotlivcov. 

 

Aká panuje nálada v SNS po demonštrovaní autokracie predsedu? 

 

Ľudia pozerajú, čo sa deje v SNS, hlavne s lídrom SNS. Mnohí sú sklamaní. 

 

V národniarskej rodine ste viac ako 16 rokov, takže ste zažili aj iné vedenie. Stretli ste sa s niečím podobným v minulosti? 

 

Nie, lebo by som tak dlho nebol v strane. 

 

Občania mali od nového šéfa SNS očakávania. V kuloároch sa hovorí, že líder strany mnohým všeličo nasľuboval a po 

volbách zabudol na voličov i členov strany. Ľudia z okresov i krajov sa nevedia dostať k predsedovi a ich hlas ostáva 

nevypočutý. Zakladajú sa tieto slová na pravde? 
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Normálne je fungovať na princípoch zdola nahor, ale aj zhora dole, na to slúžia štruktúry. Jedno je jasné: voliči majú 

pravdu. Predseda nemá právo vstupovať do štruktúr SNS. Stanovy SNS platia pre každého! 

 

---- 

 

SPOLU S EDUARDOM MARKOVIČOM PREDSEDA SNS ANDREJ DANKO ODVOLAL AJ ĎALŠÍCH FUNKCIONÁROV 

STRANY MILANA ĎURICU, PATRIKA FRANTIŠKU A ANNU OBERSTOVÚ. 

 

MILAN ĎURICA: 

 

Pôsobil na poste prvého podpredsedu KR SNS v Prešovskom kraji. V SNS bol vyše 27 rokov, keď sa veľmi ťažko dýchalo 

strane aj jemu samotnému. Ako jediný mal trvalo najlepšie výsledky v Prešovskom kraji. Napísal viac ako päťsto 

zlepšovacích návrhov, z toho dvestosedemdesiat bolo zrealizovaných. Milan Ďurica bol desaťkrát vyhodnotený ako 

najlepší zlepšovateľ a vynálezca. Ako hovorí Eduard Markovič, ,,výsledky Ďuricu nasvedčujú, že SNS sa vzdala 

múdreho, rozvážneho, rovného a čistého chlapa, čistého pred Bohom i národom. Za profesionálnu prácu v prospech 

strany sa dočkal zbavenia funkcie okresného predsedu. Bol odvolaný neprávom". 

 

PATRIK FRANTIŠKA: 

 

Pôsobil ako podpredseda KR SNS za Prešovský kraj a okresný predseda SNS v Poprade. ,,Patrik Františka vykonával 

svoju funkciu mimoriadne dobre, stačí sa pozrieť na akcie SNS Poprad. Poprad patril medzi najaktívnejšie okresy, takmer 

všetky jeho akcie navštevovali zástupcovia z ústredia SNS, predseda, podpredsedovia, poslanci NR SR, Marína, Mládež 

SNS. Ako jednému z mala okresných predsedov mu záležalo, aby mala strana dobré meno. Robil všetko pre to, aby ju 

presadzoval, neskrýval sa za značku SNS ako napríklad jeho nástupca. To, že bol odvolaný, ani nevieme prečo, a 

momentálne nahradený Miroslavom Škvarekom, primátorom mesta Svit, nebudem komentovať," tvrdí Eduard Markovič. 

 

ANNA OBERSTOVÁ: 

 

Pôsobila na poste okresnej predsedníčky SNS vo Svidníku. Eduard Markovič hovorí, že Annu Oberstovú poznal veľmi 

krátko, ale podľa neho urobila veľmi veľa dobrého. ,,Je to inteligentná dáma, doktorka, mala koncepciu, víziu, predstavu, 

ako bude fungovať v meste Svidník. Bola odvolaná z postu, pretože nespĺňala požiadavky podpredsedu SNS Cyrila 

Leška, ktorý bol od prvého momentu jej vymenovania kategoricky proti nej. To, čo ho spája s bývalým a momentálne 

znovuvymenovaným okresným predsedom vo Svidníku Jaroslavom Olejárom, musí vysvetliť pán podpredseda. Znovu 

padlo rýchle rozhodnutie, ale verím, že nebude mať dlhú životnosť," uzavrel Eduard Markovič. 

 

Späť na obsah 
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1.2.  REDAKČNÁ POŠTA 

 [Extra plus; 09/2017; 30/08/2017; s.: 44,45; Redakcia ; Zaradenie: REDAKČNÁ POŠTA] 

 

DIKTATÚRA KAPITÁLU 

 

V poslednom čísle ma rozčúlil redaktor Juraj Vrábel článkom Operácia Dunaj. Keďže nie som najmladšia, 60. a 70. roky 

si dobre pamätám. Môj otec bol pred rokom 1968 na manévroch a mal dobré informácie o tom, čo sa deje. Celé to 

reformné hnutie ,,za socializmus s ľudskou tvárou" bolo riadené zo Západu. O Dubčekovi a jeho spolupracovníkoch si 

ľudia mysleli svoje. Pri západnej čsl. hranici na území Nemecka čakalo vojsko NATO pripravené vtrhnúť do 

Československa a vojensky podporiť domácu opozíciu. A nie ako píše pán Vrábel, že presuny vojsk Varšavskej zmluvy 

zalarmovali vrchné veliteľstvo NATO. Bolo to presne naopak! My obyčajní ľudia sme boli radi, že vojská Varšavskej 

zmluvy prišli. Inak by tu bol tento kapitalistický hnus o 20 rokov skôr, ak by tu náhodou nevypukla vojna. V niektorých 

článkoch sa minulý režim spomína ako totalita. A dnes je čo, demokracia čiže vláda ľudu? Ukážte mi krajinu, kde nie je 

totalita - v USA, Veľkej Británii, Francúzsku, ale aj Rusku. Niektorí autori nevedia, ako sa vyhrávajú voľby a že plejáda 

politických strán, ktoré sú vraj demokraticky volené, je na jedno kopyto. Je vari diktatúra kapitálu lepšia ako vláda jednej 

strany, ktorá sa, na rozdiel od súčasnosti, ľudí starala? 

 

Blažena Žákovicová, Moravské Lieskové 

 

ŠÍRENIE OBJEKTÍVNEJ PRAVDY 

 

V stánku s novinami som prvýkrát natrafila na mesačník Extra plus a musím povedať, že veľmi oceňujem spracovanie 

tém. Bez strachu šírite objektívnu pravdu, ktorá sa nikdy nedostane do ,,necenzúrovaných" komerčných televízií. Myslím, 

že presne toto naša spoločnosť teraz potrebuje. Dúfam, že deň čo deň zoberie do rúk Extra plus stále viac Slovákov, 

ktorým to pomôže otvoriť oči. Už teraz sa teším na ďalšie vydanie a s radosťou budem odporúčať tento zaujímavý 

mesačník svojim známym. čitateľka 

 

HĽADAJÚ NEPRIATEĽA 

 

Názory prezentované v Extra plus sú často v protiklade s tými, ktoré sa na nás valia z rôznych domácich i cudzích médií 

a ktoré majú byť tie správne. Musíme ich vraj akceptovať, pretože tie iné sú len lživá propaganda, ktorej nesmieme 

podliehať. V augustovom čísle ma okrem iného zaujal článok Svet podľa Putina. Má pravdu, ak tvrdí, že NATO malo po 

zrušení Varšavskej zmluvy tiež zaniknúť. Jeho existencia je neopodstatnená, nie je to obranný pakt, ale vojenský, 

agresívny. Pohyb vojsk NATO po Európe a ich rozmiestňovanie v blízkosti ruských hraníc, budovanie raketových 

základní, veľké vojenské cvičenia a iné aktivity možno ťažko považovať za snahu o mierové spolužitie na starom 

kontinente. Vraj je potrebné brániť európske štáty pred hrozbou z Ruska. Moskva určite nemá záujem napadnúť nikoho. 

USA potrebujú hľadať nového úhlavného nepriateľa, aby zdôvodnili ďalšie investície do zbrojenia, z ktorého budú 

bohatnúť najmä firmy vyrábajúce zbrane. Ich zásluhou panuje v Európe nepokojná atmosféra plná nenávisti, nevraživosti 
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medzi ľuďmi i štátmi. Politici, ktorí vojnu ešte nezažili, zrejme majú chuť to okúsiť. To Európa má byť znovu priestor na 

vyvolávanie konfliktov? USA si svoje územie chránia, ale svojimi mocenskými aktivitami narúšajú mier na iných 

kontinentoch. 

 

I. H., Spišská Nová Ves 

 

IMPORT ISLAMU 

 

Sionisti zase nasadili psiu hlavu nemeckému národu importovaním islamu. Ako bol v roku 1933 infikovaný nacizmom, 

teraz je islamom. Pred 334 rokmi sa spojili kresťanskí panovníci, aby ochránili Európu od zhubného islamu. Teraz politici 

EU (česť výnimkám) nechránia občanov pred islamskými nájazdníkmi, ale ich sem navážajú. Globalistom sa nepodaril 

prevrat v Rusku, zvolením Trampa prehrali voľby v USA. A tak bruselské bábky inštalujú v najväčších štátoch - Nemecku 

a Francúzsku - islamistické jadro s cieľom zlikvidovať kresťanské národy v únii. Kto dal mandát pánom Ficovi a Lajčákovi 

vytvoriť zo Slovenska protektorát Nemecka a Bruselu? Chceme na Slovensku občiansku vojnu, aká je v súčasnosti vo 

Francúzku a tlejúci oheň občianskej vojny v Nemecku, Švédsku či Taliansku? 

 

Ján Fábry, Kuchyňa 

 

BOJ O STRATEGICKÉ POZÍCIE 

 

Ako červotoč rozožiera tatranské lesy, tak aj Bugár úr rozožiera slovenskú vládu a parlament. Najbližší priateľ kapitána 

Danka a SNS so svojimi vernými postupne nenápadne obsadzuje dôležité strategické pozície. Najnovšie im vraj podľa 

trojdohody má patriť miesto šéfa ÚVO a donedávna sa sporili aj o miesto šéfa ÚRSO. Môžeme len dúfať, že Bugárovci 

neovládnu aj RTVS. 

 

Vladimír z Trenčína 

 

V NEGATÍVNOM SVETLE 

 

,,Husákove deti" a vtedajší režim pre výraznú propopulačnú politiku vraj môžu za vysokú nezamestnanosť. Skutočnosť 

však bola iná. Po skončení 2. svetovej vojny národ pookrial, získal dôveru v budúcnosť, začalo sa rodiť viac detí. Zhruba 

po 25 rokoch tieto deti už ako dospelí zakladali rodiny a strana i vláda robili opatrenia na uľahčenie ich situácie. Zvýšila 

sa výstavba bytov, škôl, zaviedli sa mladomanželské pôžičky. Tisíce rodín prišli k lacnému bývaniu, nezamestnanosť 

neexistovala. Je mi preto ľúto, keď niekto tieto opatrenia stavia do negatívneho svetla. Pravica hneď po prebratí moci 

riešila problémy po svojom. Zrušila komplexnú bytovú výstavbu aj mladomanželské pôžičky. Trh však všetko nevyrieši, a 

ak, tak len s veľkými stratami a obeťami. Vzali ste sa, máte deti, tak sa starajte. Preto si mladá generácia nezakladá 

rodiny. Mali by sme sa tým zaoberať, nech nemusíme nariekať, že v budúcnosti nebude mať kto robiť na dôchodcov. 
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Vasil Hlinka, Košice 

 

PLNÝ NENÁVISTI 

 

Ing. Emil Smrek zo Zvolena výstižne zhodnotil chorobné a nenávistné vystúpenia Františka Šebeja v médiách proti 

Slovanom, najmä Rusom, a čo je najhoršie, aj proti Slovákom. Ako poslanec NR SR sa dehonestujúcim spôsobom 

vyjadril o štátnom znaku SR. Neviem, či si aspoň trochu uvedomuje, že je vrcholne trápny svojimi bezduchými chválami 

na USA a Izrael. Pasuje sa aj do pozície politológa, ale jeho prejavy okrem nenávisti nedajú poslucháčovi či divákovi 

absolútne nič. Navrhujem mu odchod do izraelského Knessetu. Tam sa to hemží podobne zmýšľajúcimi súkmeňovcami. 

 

Ing. Pavol Kukučka, Púchov 

 

PODOZRIVÉ PRESUNY 

 

Čoraz častejšie sa objavujú správy, že sa cez naše územie presúva ďalší kontingent vojsk. Možno sa nájdu pamätníci, čo 

si spomenú na sústreďovanie vojsk okolo hranice ,,Dubčekovho" socializmu s ľudskou tvárou a ako to dopadlo. Teraz sa 

strieda jedno cvičenie za druhým. Kto má byť ten napadnutý či usmernený neposlušník? 

 

Emil Kolarovič, Veľké Kostoľany 

 

STRÁŽCOVIA DEMOKRACIE 

 

Podľa môjho názoru treba vrátiť cigánskemu etniku hrdé pomenovanie Cigáni, na ktoré boli celé veky hrdí a o 

premenovanie nikdy nežiadali. Čo je to dnes vlastne za dobu, plnú trestných kománd a prokurátorov so šialene vysokými 

platmi? Vraj strážia akúsi ,,etiku", čomu ja nerozumiem. Pomenovať dnes žida židom, Cigána Cigánom je riziko, pretože 

sa vás budú strážcovia demokracie pýtať, ako ste to mysleli. Podporuje sa udavačstvo na štátnej úrovni. Tento neduh 

pritom bol aj stále je neprijateľný a odsúdeniahodný. 

 

Stanislav Chúpek, Bytča 

 

AD: MOCOU ROZVRACANÁ ZVRCHOVANOSŤ 

 

Rozhovor šéfredaktorky Lenky Mayerovej s hlavným predstaviteľom politického subjektu Práca slovenského národa 

Romanom Stopkom ma veľmi oslovil. Otázky sú nanajvýš aktuálne a odpovede sú fundované, svedčiace o rozhľade a 

zanietenosti. Zároveň sú načrtnuté aj možné východiská. Je smutné, že predstavitelia štátu svojou arogantnosťou a 

chamtivosťou cynicky deštruujú našu draho vykúpenú štátnosť a slobodu. Spoliehajú sa na pasivitu svojich ovečiek, ale 

predsa len mám pocit, že sa niečo v spoločnosti deje, čo musí priniesť vytúženú zmenu. Ľuďom ako pán Stopka treba 

pomáhať pri napĺňaní ich myšlienok. Táto generácia, podkutá už aj životnými skúsenosťami, by mala svojou dravosťou 
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zboriť betónové múry, ktoré si okolo seba vybetónovali predstavitelia moci vo všetkých výkonných orgánoch. Práve voľby 

nám toto môžu priniesť. Trpezlivo čakať, že sa stane zázrak, sa už nedá. Nekompromisne vyžadovať zodpovednosť za 

svoje činy tých, ktorí moc danú im ich voličmi vedome zneužívajú. Zodpovednosť vyžadovať teda aj za konanie politikov, 

nielen pozbavením kresla či poskytnutím ešte lepšieho miestečka v závetrí. Každý, kto vstúpil do politiky, rýchlo zapadol 

do starých koľají mocných. Keď chceš s vlkmi žiť, musíš s nimi vyť. Treba len docieliť, aby tí vlci boli hodní vedenia svojej 

svorky. Myslím si, že pán Roman Stopka tieto predpoklady spĺňa a treba mu len fandiť a pomáhať. 

 

Tibor Válek, Litovský Mikuláš 

 

---- 

 

KONFRONTÁCIA S INOU REALITOU 

 

OBJEDNAJTE SI KNIŽNÚ NOVINKU Z VYDAVATEĽSTVA MAYER MEDIA 

 

GENMJR. JOZEF MARKO SPOMÍNA NA SNP I. a II. DIEL 

 

Objednávky môžete poslať e-mailom na extraplus@extraplus.sk, poštou na Extra plus, P. O. Box 16, 830 04 Bratislava 

34 alebo cez SMS na t. č. 0905/696 749 v tvare meno, priezvisko a kompletná adresa. 

 

CENA 14,99 eur VRÁTANE POŠTOVNÉHO 

 

330 strán 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Spišská vyhlásila výberové konanie: Aha, na aký flek mesto hľadá človeka 

 [spisska.dnes24.sk; 11/09/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/spisska-vyhlasila-vyberove-konanie-aha-na-aky-flek-mesto-hlada-cloveka-279199 

 

 Ak si hľadáte novú prácu, možno je tu niečo pre vás. Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo výberové konanie na takúto 

pracovnú pozíciu. 

 

Primátor mesta Spišská Nová Ves vyhlásil výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy so sídlom 

Lipová 21. Ako sa uvádza na webovej stránke mesta, záujemcovia o tento post musia mať odbornú a pedagogickú 

spôsobilosť, vykonanú 1. atestáciu, alebo jej náhradnú formu, najmenej 5 rokov pedagogickej praxe , osobnostné a 

morálne predpoklady, občiansku bezúhonnosť či spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku. 

 

K žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné predložiť aj tieto doklady: 

http://spisska.dnes24.sk/spisska-vyhlasila-vyberove-konanie-aha-na-aky-flek-mesto-hlada-cloveka-279199
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- žiadosť uchádzača o účasť na výberovom konaní vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov 

pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov, 

- overené kópie dokladov o vzdelaní, 

- doklad o dĺžke pedagogickej praxe, 

- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), 

- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej i duševnej) na výkon uvedenej činnosti, 

- štruktúrovaný profesijný životopis, 

- čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v rozsahu 3 – strán formátu A4, 

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti 

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi môžu uchádzači najneskôr do 6. októbra do 11.00 hodiny doručiť, alebo poslať na 

adresu: Mestský úrad, Právne oddelenie , Štefánikovo námestie 1 , 052 70 Spišská Nová Ves. Obálku je potrebné 

označiť heslom. "VÝBEROVÉ KONANIE RIAD. MŠ LIPOVÁ – NEOTVÁRAŤ". Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude 

termín a miesto výberového konania oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním. 

 

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

 

Foto:ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  MY Noviny Spiša spomínajú na tragický pád vrtuľníka 

 [spis.korzar.sme.sk; 11/09/2017; Mária Pihuličová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Služby] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20646275/my-noviny-spisa-spominaju-na-tragicky-pad-vrtulnika.html 

 

Nové číslo týždenníka prichádza na pulty stánkov v utorok 12. septembra. 

 

Už rok uplynul od chvíle, keď pri výkone svojho povolania padol vrtuľník s tromi záchranármi, ktorí pád neprežili. Čo 

priniesli správy z vyšetrenia? 

 

Horúce kauzy a aktuality 

 

Kežmarský štadión sa dočká rekonštrukcie. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20646275/my-noviny-spisa-spominaju-na-tragicky-pad-vrtulnika.html
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V Poprade majú vodiči autobusov neraz problém s prejazdom, bránia im zaparkované autá. 

 

Za odstúpenie primátora Popradu, ktorý si za volant sadol s alkoholom, spustili v meste petíciu. 

 

Pred súd sa postaví exstarosta Kojšova. Sudca sa pozrie na jeho nakladanie s faktúrami a peniazmi. 

 

V Spišskej Novej Vsi majú obyvatelia dôvod na radosť, štartuje tam rozsiahla rekonštrukcia chodníkov a ciest. 

 

Šport i kultúra 

 

Chodník profesora Grosza prinesie túru pre Kežmarčanov i ďalších záujemcov. 

 

Akcia sa bude konať už počas nasledujúceho víkendu. 

 

o všetko prináša jubilujúca Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi? Aj to sa dozviete v tomto čísle týždenníka. 

 

hýbať nebude bohatý kultúrny servis, na svoje si prídu aj športoví fanúšikovia, ktorých poteší napríklad zaujímavý 

rozhovor s prezidentom futbalového klubu v Plavnici. 

 

Takisto f utbalové ligy, vrátane tých najnižších, ale aj hokej, beh a všeličo ostatné. 

 

Príloha, zoznam kandidátov i súťaž 

 

Záhradkári, kupujte nové číslo MY Noviny Spiša, nájdete tam nejednu užitočnú radu. 

 

Okrem tejto prílohy prináša týždenník tradičný TV magazín Fotelka. 

 

Stále hľadáme dieťa východu, zaujímavá súťaž prinesie i zaujímavé ceny. 

 

Nechýba ani prehľad kandidátov na županov v Prešovskom i Košickom samosprávnom kraji, ako aj zoznam kandidátov 

na poslancov PSK. 

 

V Poprade sa uchádzači o predsednícky post zišli aj na diskusii. 

 

Týždenník MY Prešovské noviny je v predaji od utorka 12. septembra do nasledujúceho pondelka, len za 60 centov. 

 

-END 
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Späť na obsah 

 

1.5.  Dve hrozivé nehody na D1-ke: Havarovali kamióny a osobné autá! 

 [cas.sk; 11/09/2017; Nový Čas, vem, vd ; Zaradenie: Správy] 

https://www.cas.sk/clanok/592935/dve-hrozive-nehody-na-d1-ke-havarovali-kamiony-a-osobne-auta/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Diaľnicu D1 v pondelok ráno ochromila desivá dopravná nehoda neďaleko Senca. Ďalšia nehoda sa na diaľnici D1 stala v 

okrese Ilava. 

 

Na D1-ke pred odbočkou na Senec v smere zo Senca do Bratislavy havarovali 2 kamióny a 2 osobné autá. K nehode 

došlo na 23. kilometri. 

 

Otvoriť galériu 

 

Podľa informácií Nového Času mal jeden z kamiónov preraziť cez zvodidlá do protismeru. Diaľnica je uzavretá. Na mieste 

zasahuje vrtuľník. Po ceste je rozhádzaný tovar z havarovaných vozidiel. 

 

Otvoriť galériu 

 

Ďalšia nehoda na D1 sa stala v pondelok ráno v okrese Ilava. Vodič (59) osobného auta Dacia Sandero s evidenčným 

číslom okresu Spišská Nová Ves zo zatiaľ nezistených príčin vyletel s autom mimo cestu a prevrátil sa na bok. Pri 

nehode sa vodič ťažko zranil a do nemocnice ho previezol vrtuľník. Zranili sa aj dvaja spolujazdci. 

 

Foto: 

 

Diaľnica D1 je uzavretá. Zdroj - Tip/Lenka 

 

Diaľnica D1 je uzavretá. Zdroj - Tip/Lenka 

 

Diaľnica D1 je uzavretá. Zdroj - Tip/Lenka 

 

-END 
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1.6.  Záujem o školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou narastá 

 [spis.korzar.sme.sk; 11/09/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20646246/zaujem-o-skoly-pre-ziakov-s-narusenou-komunikacnou-schopnostou-narasta.html 

 

Základná škola Jamníku sa pýši aj úspešnými absolventmi. 

 

JAMNÍK. Základná škola (ZŠ) internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku, okres Spišská 

Nová Ves, vznikla ako prvá na Slovensku so zameraním na nesprávne hovoriacich. 

 

Špeciálni pedagógovia tu pomáhajú deťom prekonávať poruchy reči či učenia už bezmála polstoročie. 

 

Škola vznikla pred takmer 50 rokmi na podnet popredného slovenského logopéda Ota Mikesku, ktorý sa stal zároveň jej 

prvým riaditeľom. V štyroch triedach sa najprv vzdelávalo 33 žiakov prvého až siedmeho ročníka. 

 

"Za približne päť desaťročí škola prešla rôznymi zmenami. Najprv sa tu vzdelávali žiaci prvého aj druhého stupňa, neskôr 

sme sa vyprofilovali na prvý stupeň," povedala riaditeľka Janka Šúleková. 

 

Učia 98 detí 

 

V súčasnosti školu s celoslovenskou pôsobnosťou navštevuje celkom 93 detí, niektoré z nich sú žiakmi elokovaného 

pracoviska v Žiline, ktoré na naliehanie rodičov otvorili pred tromi rokmi v Mojšovej Lúčke. 

 

"Žilinské pracovisko je pomerne mladé, ale veľmi dobre sa rozvíjajúce. Od Jamníka je dosť vzdialené, naša práca je o to 

náročnejšia, ale keďže som pôvodne Žilinčanka, pristúpila som na možnosť, že budem takzvaným lietajúcim riaditeľom," 

doplnila s tým, že od nového školského roka zvýšili v Žiline pre veľký záujem počet tried zo štyroch na päť. 

 

ZŠ v Jamníku navštevujú žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo vývinovými poruchami učenia, ich intelekt 

sa však pohybuje v norme. 

 

Vyučovanie preto prebieha podľa učebných osnov základných škôl bežného typu, rozšírené je o každodennú individuálnu 

aj skupinovú logopedickú intervenciu. 

 

"Sme bežná základná škola, nemáme tu mentálne postihnuté deti. Žiaci tu absolvujú prvý až štvrtý ročník, zvyčajne sú u 

nás rok alebo dva. Hneď ako je ich logopedická starostlivosť ukončená, pokračujú v štúdiu na kmeňovej ZŠ," upozornila 

riaditeľka. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20646246/zaujem-o-skoly-pre-ziakov-s-narusenou-komunikacnou-schopnostou-narasta.html
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"Vyučovanie u nás prebieha hravou formou. Ani v jednom ročníku nesedia deti 45 minút v lavici, snažíme sa s nimi čo 

najviac chodiť do prírody a vymýšľať im rôzne aktivity. Na Slovensku sa deťom s poruchami reči venuje len pätica ďalších 

škôl - v Prešove, Lučenci, Bánovciach nad Bebravou, Bratislave a súkromná v Nitre. 

 

Takýchto detí pribúda 

 

Na celom svete každoročne pribúda čoraz viac detí, ktoré nie sú schopné správne komunikovať s inými osobami alebo 

nevedia vyslovovať určité hlásky, prípadne majú vývinové poruchy učenia. 

 

Šúleková uviedla, že v niektorých okresoch na Slovensku má 50 až 60 percent predškolákov problém s rečou. 

 

"Je to spôsobené aj súčasnou dobou. Deti neustále pracujú s mobilmi, tabletmi a prirodzene zaostávajú v iných 

oblastiach. Kedysi bolo najväčším trestom nepustiť dieťa von, dnes je to opačne, najväčší trest je vyhnať ho von. Vplývajú 

na to, samozrejme, aj iné faktory. Napríklad vek mamičiek, tiež máme dnes veľmi veľa rizikových tehotenstiev," vysvetlila. 

 

Dôležitý prvý ročník 

 

Najväčší význam pre odstraňovanie narušenej komunikačnej schopnosti u detí a pre eliminovanie možných zlyhaní v 

škole je podľa nej prípravný ročník. 

 

"Nemá význam dať dieťaťu odklad povinnej školskej dochádzky a nechať ho v materskej škole, ktorá s ním nevie nijak 

pracovať. Je vhodné ho umiestniť do prípravného ročníka, kde máme úžasné učebné osnovy. Efektivita tohto ročníka je 

veľmi vysoká," skonštatovala Šúleková. 

 

Pri práci s deťmi, ktoré majú rečovú poruchu, sa vyžaduje vyššia miera tvorivosti. Učitelia si na vyučovanie pripravujú 

veľmi veľa pomôcok. 

 

"Logopédia je šitá na mieru pre každé dieťa zvlášť. Nie je to univerzálne, ako keď si do ruky zoberiem kuchársku knihu, 

otvorím ju na strane 30 a pokračujem podľa určitého receptu. Nefunguje to tak, dôležitý je individuálny prístup," ozrejmila. 

 

Dva veľké projekty 

 

Za najsilnejšiu stránku školy považuje riaditeľka ďalšie vzdelávanie. 

 

Momentálne na škole prebiehajú dva veľké projekty. Do učebných osnov zaradili senzomotorickú stimuláciu, na ktorej sa 

žiakom venuje špecialista. 
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"Laicky povedané, je to prepojenie logopédie s pohybom. Deťom sa snažíme dať to, čo im chýba. V dnešnej dobe je to 

najmä pohybová zdatnosť," vyjadrila sa. 

 

Ďalšími aktivitami sa snažia dosiahnuť, aby sa deti v škole cítili dobre. Zapojené sú aj do projektu Erasmus. 

 

"Robíme všetko, čo je na Slovensku moderné, overené a dostupné," pripomenula Šúleková. 

 

Úspešní absolventi 

 

ZŠ internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku sa pýši aj úspešnými absolventmi. 

 

Nachádzajú sa medzi nimi vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí úspešne skončili štúdium na prestížnych univerzitách, 

myslí si Šúleková. 

 

"Z našich detí sú aj právnici, lekárky či podnikatelia," dodala. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Víťazná časovka M. Bugára 

 [Nitrianske noviny; 36/2017; 11/09/2017; s.: 34; MM ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Slovenský pohár v cestnej cyklistike mládeže 2017 pokračoval ďalším kolom Dni cyklistiky na Spiši. 

 

V sobotu bola na programe časovka do vrchu s dĺžkou 11,2 km, cieľ bol na horskom prechode Grajnár vo výške 1023 m 

n.m. V kategórii kadetov zvíťazil Nitran Marek Bugár (PROefekt team). 

 

V nedeľu bolo na programe kritérium na námestí v Spišskej Novej Vsi. Za veľmi nepriaznivého počasia (hustý dážď, 

chladno, šmykľavo) Marek Bugár obsadil 20. miesto. Nechcel riskovať zranenie, pretože sa pripravuje na blížiace sa 

majstrovstvá Slovenska v časovke do vrchu, ktoré budú 15. septembra na Martinských holiach. Zároveň to bude 

záverečné kolo Slovenského pohára v cestnej cyklistike mládeže v roku 2017. Keďže Marek Bugár v poslednom období 

trénoval v Nitre sám, na doporučenie cyklistických trénerov zmenil pôsobisko. Od septembra prestúpil z ŠG Nitra do ŠG 

Trenčín. V tomto klube je veľká cyklistická základňa, hlavne kadetov. Táto zmena by mala pozitívne vplývať na rast 

výkonnosti mladého cyklistu. V cyklistickej sezóne 2018 bude Marek Bugár pretekať ako junior za Sláviu ŠG Trenčín. 

(MM) 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Bohatý víkend cyklistov 
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 [Nitrianske noviny; 36/2017; 11/09/2017; s.: 34; EK ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Do záverečnej časti vstupuje Slovenský pohár v cyklistike tak pre špecialistov na horské bicykle, ako aj pre cestných 

cyklistov Cyklo klubu Dynamax Nitra. 

 

V Hrabušiciach sa uskutočnilo 9. kolo SP horských bicyklov - preteky Škoda Slovenský raj. V kategórii junioriek Bianka 

Lániková zvíťazila systémom štart - cieľ. Tieto preteky boli zároveň posledným 6. kolom seriálu Škoda Bike open tour 

2017. Bianka sa stala víťazkou celého seriálu. "Teší ma obhajoba prvenstva z posledných dvoch rokov. Čakajú ma ešte 

dve kolá SP a chcem si udržať vedúcu pozíciu," povedala. 

 

V kategórii mužov (40-49-r.) Norbert Lánik obsadil 8. miesto medzi 123 štartujúcimi. Smolu mal Peter Koňoš. Jazdil na 

medailovej pozícii, ale mal dva defekty a preteky nedokončil. 

 

Cestní cyklisti mali Slovenský pohár v Spišskej Novej Vsi. V sobotňajšej časovke do vrchu skončil starší žiak Jakub 

Vlčák šiesty. V nedeľňajšom kritériu ulicami mesta mu patrilo 5. miesto. Zvíťazil v prvom z troch prémiových okruhov, ale 

potom doplatil na kolíziu pred ním. Starší brat Martin Vlčák, obliekajúci v tejto sezóne už dres Dukly B. Bystrica, štartoval 

v šestici reprezentantov Slovenska na etapových pretekoch Okolo južných Čiech v kvalitne obsadenom pelotóne z 20 

krajín. Martin v celkovom hodnotení zo 162 štartujúcich skončil na 63. mieste, čo je na prvoročiaka medzi mužmi slušný 

výsledok. Z 18 štartujúcich slovenských cyklistov reprezentácie a klubových družstiev preteky dokončili len štyria. Za 

bojovnosť ho pochválil aj reprezentačný tréner. 

 

(EK) 

 

Foto: 

 

V strede Bianka Lániková 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Buďte na voľby pripravení, veľká spoveď kandidátov: Takto sa chcú pobiť o post župana! 

 [topky.sk; 11/09/2017; SITA, ph ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/1001009/1652607/Budte-na-volby-pripraveni--velka-spoved-kandidatov--Takto-sa-chcu-pobit-o-post-zupana- 

 

KOŠICE - Štrnásť kandidátov, dve župy. Také sú zatiaľ čísla na východnom Slovensku pred blížiacimi sa voľbami 

predsedov VÚC. Prečítajte si, ako sa chystajú vyraziť jednotliví kandidáti v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji 

do boja! 

 

Košický samosprávny kraj 

 

http://www.topky.sk/cl/1001009/1652607/Budte-na-volby-pripraveni--velka-spoved-kandidatov--Takto-sa-chcu-pobit-o-post-zupana-
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Predsedom Košického samosprávneho kraja chce zatiaľ byť pätica kandidátov. Pozíciu župana by si rád vyskúšal 

Richard Raši nominovaný Smerom, kandidátka národniarov Jarmila Tkáčová. Strana NAJ do boja vyslala Adama 

Šepetku, za Most-Híd kandiduje Karol Pataky. Strany SaS, OĽaNO-NOVA a KDH podporujú nezávislého kandidáta 

Rastislava Trnku. 

 

RICHARD RAŠI (Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK) 

 

Foto: Richard Raši 

 

1.) Ako ste spokojný so súčasným vedením župy? 

 

Po súčasnom predsedovi a jeho tíme je v kraji vidieť mnoho urobenej práce a ja by som rád na všetky pozitívne projekty 

nadviazal. S novou energiu, entuziazmom a chuťou je možné pomôcť celému kraju vo viacerých oblastiach - od vzniku 

nových pracovných príležitostí cez dopravnú infraštruktúru po turizmus, kvalitné školy prepojené s praxou, ale aj kvalitné 

domovy sociálnych služieb a zdravotníctvo. 

 

2.) Čo je najpálčivejší problém župy? 

 

Každá časť nášho kraja má svoje osobité problémy - na Sobranecku trápia ľudí iné veci ako v Above, na Spiši, Zemplíne 

alebo na Gemeri. Ale v jednom sa zhodujeme všetci - rodiny majú ostať spolu, deti, či manželia by nemali odchádzať za 

prácou preč z kraja. To docielime iba tak, že ľudia si nájdu v Košickom kraji dobre platenú prácu. Spoločne s tým musí 

prísť zlepšenie školstva, pokojné bývanie, kvalitné služby, šport, kultúra... Kľúčové je naštartovať turistický ruch, 

spropagovať pamiatky UNESCO, ale aj turistické zaujímavosti v malých obciach, pretože turizmus prináša pre ľudí prácu. 

Kraj musí byť aktívnejší - pomôcť môže kvalitnými cestami, ale aj propagáciou doma a najmä v zahraničí. 

 

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane? 

 

Áno. Moja kampaň bude financovaná prostredníctvom transparentného účtu strany SMER-SD a zriadil som si aj vlastný 

transparentný účet, ktorý v prípade potreby využijem. 

 

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti? 

 

Mojou výhodu je, že som poslancom Národnej rady a mám dobré osobné vzťahy v našom hlavnom meste. Z vlastnej 

skúsenosti viem, že peniaze do mesta, či kraja neprídu sami, ale treba o ne bojovať v Bratislave. Dôkazom, že sa nám to 

darilo, sú mnohé v Košiciach úspešne realizované projekty s pozitívnym ohlasom na Slovensku i v zahraničí. Pri tejto 

vláde máme príležitosť získať aj zdroje pre náš kraj a ja by som ju rád využil. 

 

JARMILA TKÁČOVÁ (SNS) 
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Foto: Jarmila Tkáčová 

 

1.) Ako ste spokojný so súčasným vedením župy? 

 

Nespokojná. Na jednej strane ako občan takmer necítim, že máme krajskú samosprávu. Župan je skôr celebrita, ako 

reálny správca. Na strane druhej sú tu vypuklé problémy, ktoré sa vlečú a na riešenie ktorých bolo času, ale reakcie zo 

strany vedenia župy pripomínajú skôr hasenie požiarov, ako reálne skutky. Na reštart už ani nie je potenciál. Nepretržité 

vykonávanie funkcie nasadí človeku klapky a stráca zmysel pre realitu. 

 

2.) Čo je najpálčivejší problém župy? 

 

Ťažko sa rozhodnúť vybrať jeden. Zlý stav cestnej infraštruktúry? Po rozbitých a chýbajúcich cestách neprídu investori 

ani turisti, nehovoriac o škodách, ktoré na takýchto cestách vznikajú na autách. Alebo vysoká nezamestnanosť v 

hladových dolinách? Nie sú podnikatelia, ktorí by investovali do tvorby pracovných miest, chýba kvalifikovaná pracovná 

sila ako kuchári, čašníci, remeselníci. Stagnáciu cítiť hlavne v najchudobnejších hladových dolinách a osadách. 

Nezamestnaných je tam veľa, hlavne tých dlhodobo, ktorí už nemajú prakticky žiadne pracovné návyky. 

 

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane? 

 

Kampaň bude financovaná cez transparentný účet SNS, ktorý je zverejnený. Vyúčtovanie za svoju osobu uverejním na 

svojej webovej stránke www.tkacova.sk . 

 

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti? 

 

Osobnosťou županky, ktorá bude hovorcom a vyjednávačom za občanov a samosprávy. Musí ju byť vidieť a počuť, musí 

od kompetrentných žiadať to, čo komunity reálne potrebujú. Pretože nie úradníci od stola, ale ľudia žijúci v konkrétnej 

lokalite najlepšie vedia, čo im chýba. A to im musíme dať. Je tu aj nástroj cez splnomocnenca vlády pre najmenej 

rozvinuté okresy, ktorého možnosti je potrebné maximálne využiť a inšpirovať ho vlastnými požiadavkami. 

 

ADAM ŠEPETKA (NAJ) 

 

Foto: Adam Šepetka 

 

1.) Ako ste spokojný so súčasným vedením župy? 

 

Výsledky práce župy sú v Košiciach i za jej hranicami podpriemerné. Všade majú obyvatelia pocit, že VÚC nemá zmyse l, 

že nepracuje v prospech obyvateľov. Nikto nerieši ich reálne problémy. Riešia sa problémy iba Košíc, iných miest už len 
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okrajovo. Takto najčastejšie reagujú ľudia na župu pri mojich stretnutiach s nimi. Košický kraj akosi zaspal, stagnuje a 

dynamicky sa nerozvíja. Podľa mňa ide o premárnenú príležitosť posledných rokov. Tomuto stavu určite nepomáha ani 

väčšina politikov reprezentujúcich KSK, ktorí sedia na viacerých stoličkách alebo niektorí zamestnanci samosprávy, ktorí 

sú odborne mimo, ale s dobrými a teplými miestami. Za škandalózne považujem aj rozpredávanie majetku, ktorý bol 

zverený VÚC. Košický samosprávny kraj len v roku 2014 predával 9 nehnuteľností na území kraja. Tri z nich sú v 

Košiciach, ďalšie dve Nižnej Slanej, po jednej v Michalovciach, Strážskom, Kráľovskom Chlmci a Spišskej Novej Vsi. 

Niektoré sa ponúkali opakovane a s cenou nižšou, ako bolo podľa znaleckého posudku. Osobne si myslím, že župa má 

majetok v prvom rade zveľaďovať a nie ho predávať. Preto boli nehnuteľnosti zverené zo štátu na VÚC. 

 

2.) Čo je najpálčivejší problém župy? 

 

Problémov je tu viac ako dosť. Ťažký klientelizmus, nevýhodné zmluvy, plátané cesty II a III triedy, nevyužitý potenciál 

cestovného ruchu, chýbajúce cyklistické trasy, rozdiely v sociálnych službách, školstvo nedostatočne prepojené s praxou 

a potrebami regiónu, absencia pracovných miest s možnosťou využitia miestneho potenciálu alebo neriešenie rómskej 

problematiky. V transparentnosti, hospodárnosti a komunikácii s občanmi vie spraviť župa oveľa viac, ako robí. Prečo je 

to tak? Skúste si odpovedať každý sám. Župa dnes nepotrebuje sľuby. Potrebuje nulovú toleranciu ku korupcii, zníženie 

prezamestnanosti úradníkov, lepšie a transparentnejšie obstarávanie, a takto ušetrené peniaze sa dajú investovať do 

nových odvážnych projektov. 

 

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane? 

 

Nevidím v tom žiadny problém. Financovanie kampane je verejné a každý sa k nemu ľahko dostane. Strana NAJ je nová 

strana a vznikla na konci júna 2017. Ako jediná strana na Slovensku má transparentný účet nie len pre voľby do VÚC 

(ako to zo zákona vyplýva, Fio banka - IBAN : SK1283300000002101277606), ale aj na svoj chod (Fio banka - IBAN : 

SK3083300000002901277604). Na účtoch sú zverejnené všetky príjmy aj výdavky. Podporuje nás široká verejnosť a nie 

finančné a záujmové skupiny. 

 

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti? 

 

Systém VÚC, ako ich dnes poznáme sa počas doterajších rokov neuchytil. Svedčí o tom záujem ľudí vo voľbách a 

niektoré kompetencie, s ktorými si VÚC nevie poradiť. Osobne si myslím, že niektoré zo služieb poskytovaných občanom 

presahujú možnosti jednotlivcov aj samosprávnych celkov. Tie dokáže zabezpečiť iba štát. Ostatné služby pri lepšom 

prepojení vlády a VÚC by mohli dosiahnuť synergický efekt v prospech obyvateľov. Prípadne zostáva otázka, či zvyšné 

kompetencie vieme presunúť na mestá a obce. 

 

RASTISLAV TRNKA (nezávislý s podporou SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, Šanca) 

 

Foto: Rastislav Trnka 
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1.) Ako ste spokojný so súčasným vedením župy? 

 

Posledné týždne sa intenzívne stretávam s ľuďmi v našom kraji. Hovoria mi ako to tu majú radi, ako tu chcú zostať žiť, ale 

prekáža im, že kraj je zaspatý. Pýtam sa ich, či sa im tu žije lepšie ako pred štyrmi rokmi. Odpoveď je jednoznačná - 

nežije. Nie je tu viac pracovných príležitostí, cesty sa neopravujú, východ nie je atraktívnejší ako býval. A čo je najhoršie, 

utekajú nám mladí ľudia za prácou a rozdeľujú sa rodiny. Po 12-ročnom vedení župy pánom Trebuľom a dominancii 

strany Smer v Košickom samosprávnom kraji vidíme všetci množstvo premárnených príležitostí a stále väčšie 

zaostávanie regiónu. Myslím, že robia obrovské množstvo chýb a ich opakovanie je pre náš život v tomto kraji 

nebezpečné. 

 

2.) Čo je najpálčivejší problém župy? 

 

Kdekoľvek v kraji máme stretnutia s občanmi, najčastejšie mi opakujú, že kraj zaspal v týchto oblastiach: dlhodobo 

neriešená vysoká nezamestnanosť, zlá situácia sociálne odkázaných, zlý stav zdravotníctva, úpadok školstva, cestná 

sieť, životné prostredie a korupcia. To všetko sú oblasti, ktoré mladý a energický župan môže rozhýbať alebo vyriešiť. 

Preto kandidujem. Chcem, aby sa opäť začali riešiť existujúce problémy. Nie sú to neprekonateľné úlohy. Je to otázka 

vôle. 

 

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane? 

 

Už teraz je zverejnené. Zriadil som transparentný účet, kde je možné sledovať kompletné financovanie mojej kampane. S 

našim súperom, ktorý ma krytie z Bratislavy, sa nevieme porovnávať, ale teší ma, že za nami stoja ľudia a podporujú 

rozhýbanie kraja. To je viac ako hory peňazí. 

 

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti? 

 

Východ Slovenska nie je žiadna zabudnutá periféria, narodili sme sa tu a chceme tu žiť. Chceme využiť šikovnosť našich 

ľudí. Ja mám dosť energie a drzosti, aby som ju vláde ukázal a vypýtal si jej pozornosť. Aj ona tu má voličov, o ich hlas sa 

tiež uchádzam. Nemôžu ho ignorovať a pchať hlavu do piesku. Východ nesmie byť odkladisko pre vyslúžilých a 

unavených politikov Smeru. Vláda nám môže byť partnerom, ktorým, aby som bol úprimný, už dvanásť rokov nebola. 

Budem trvať na tom, aby nám vláda pomohla s investíciami do infraštruktúry a výskumom. Spojím sa aj s Prešovským 

krajom, aby náš tlak bol silnejší. 

 

KAROL PATAKY (Most-Híd) 

 

Foto: FB / Karol Pataky 
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1.) Ako ste spokojní so súčasným vedením župy? 

 

Vysoko si cením každú pozitívnu iniciatívu, ktorá sa v rámci zákonných možností uskutočnila v záujme našich občanov za 

posledé roky. Zároveň však musím dodať, že by som neprijal kandidatúru našej strany na post predsedu samosprávneho 

kraja, ak by som neveril tomu, že sa dá urobiť ešte viac pre našich občanov a pre náš kraj. Avšak už hneď na začiatku 

volebnej kampane by som chcel podotknúť, že nie som zástancom takej politiky, ktorá nové zmeny uskutočňuje na úkor 

starých, zabehnutých a dobre fungujúcich. Tam, kde budú potrebné radikálne zmeny, môžu odo mňa občania, ktorí mi 

dali svoj hlas, očakávať rázne vystupovanie, a zároveň ak bude možné staviať na pevné základy výsledkov práce mojich 

predchodcov, budem ich podporovať a v práci pokračovať. Potrebujem však k tomu pomoc všetkých čestných občanov. 

 

2.) Čo je najpálčivejší problém župy? 

 

Samosprávne kraje majú kompetencie v oblastiach pozemných komunikácií, autobusovej dopravy, civilnej ochrany, 

sociálnej pomoci, územného plánovania, školstva, telesnej kultúry, divadelnej činnosti, múzeí a galérií, osvetovej činnosti, 

knižníc, zdravotníctva, humánnej farmácie, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Žiaľ, vidím vážne nedostatky v 

týchto oblastiach. Človek, ktorí vníma veci okolo seba a chodí s otvorenými očami, nemôže byť spokojný s našou 

infraštruktúrou, stavom našich ciest a nemyslím si, že je všetko v najväčšom poriadku v oblasti školstva, zdravotníctva 

alebo sociálnych služieb. Ja som ale presvedčený o tom, že najväčšie nedostatky nášho kraja spočívajú skôr vo veľkom 

počte nezamestnaných a v tom, že finančné ohodnotenie našich pracovníkov nieže nesiahajú na európske normy, ale vo 

väčšine prípadov sa ani nepriblížia výplatám západných krajov našej republiky. Ako ekonóm, primátor a regionálny politik 

tvrdím, že riešením väčšiny sociálnych problémov je zlepšenie ekonomiky. 

 

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane? 

 

Samozrejme. V tomto smere sme prvé kroky urobili ešte počas leta, finančné pohyby týkajúce sa politickej kampane si 

môžete odsledovať na webovej stránke - transparentneucty.sk 

 

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti? 

 

Nemyslím si, že by bolo treba "nútiť " tak súčasnú, ako aj predchádzajúce vlády, aby upriamili pozornosť na problémy 

jednotlivých krajov. Je potrebné pomenovať skutočné problémy a vytýčiť jasné, dosiahnuteľné / uskutočniteľné ciele a 

snažiť sa dosiahnúť korektnú a jasnú spoluprácu medzi vedúcimi predstaviteľmi štátu, politických strán a samosprávnych 

krajov. Pri uskutočnení promptných, účinných riešení a konkrétnych návrhov nemôžeme vylúčiť ani ciele opozície. 

Samozrejme, iba v tom prípade, ak ich ciele sú poctivé, úprimné a neprejavia sa len ako ich aktuálne politické záujmy. 

 

Prešovský samosprávny kraj 
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O post prešovského župana sa uchádza až deväť kandidátov. Svoj záujem viesť kraj po piatykrát avizoval súčasný 

predseda Peter Chudík, strana Šanca navrhla za kandidáta Prešovčana Františka Oľhu, kandidovať budú aj primátor 

Levoče Milan Majerský (KDH) a bývalý viceprimátor Popradu Pavol Gašper (nezávislý). Strana SNS na post predsedu 

PSK navrhuje Miroslava Škvareka, neparlamentná strana Nezávislosť a Jednota (NAJ) nominovala Františka Bednára, 

Andrej Gmitter Ján Garaj kandidujú ako nezávislí. ĽSNS nominovala Jozefa Mihalčina. 

 

PETER CHUDÍK (Smer-SD) 

 

Foto: Peter Chudík 

 

1.) Čo je podľa vás najpálčivejší problém župy? 

 

Priority, ktorým sa venujem a chcem aj naďalej venovať, je viac ako jedna. Prešovský kraj pociťuje azda najviac zo 

všetkých VÚC problém regionálnych rozdielov, nedostatočný prílev investícií a tým aj nových pracovných príležitostí. 

Urobili sme veľa pre to, aby sme túto nevýhodu zmiernili napríklad rozvojom infraštruktúry a podporou cestovného ruchu 

a obchodu. Za úspech v tomto smere považujem pokračovanie výstavby D1 a modernizáciu regionálnej cestnej siete, do 

ktorej investujeme nemalé finančné prostriedky. V tejto práci pre všetky generácie nášho kraja nesmieme ale poľaviť, je 

potrebné v nej naďalej pokračovať. 

 

2.) Plánujete zverejniť financovanie kampane? 

 

Moja kampaň bude financovaná prísne podľa zákona a v tomto zmysle budú sprístupnené aj príslušné informácie 

verejnosti. 

 

3.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti? 

 

Mnohé rozvojové projekty sa nám darí uskutočňovať práve vďaka efektívnej spolupráci s vládou. Zo strany vlády 

nepociťujem nedostatok pozornosti. Naopak, naša aktivita a ústretovosť vlády prinášajú ovocie. V tomto smere by som 

zmienil naše spoločné úsilie za dobudovanie diaľničnej siete v našom kraji. Verím, že tak, ako sme boli úspešní pri 

pokračovaní výstavby D1, budeme úspešní aj pri urýchlení výstavby rýchlostnej cesty R4 medzi Slovenskom a Poľskom. 

Oceňujem aj iniciatívu podpory menej rozvinutých regiónov, pretože si všetci uvedomujeme, že musí byť cielená, priama 

a adresná. Musí priniesť prácu ľuďom a prosperitu celému kraju. To, čo tomuto kraju chýba ale najviac, sú tzv. veľké 

investície a tam je pomoc vlády nevyhnutná. 

 

MILAN MAJERSKÝ (KDH, SaS, OĽaNO-NOVA) 

 

Foto: Milan Majerský 
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1.) Ako ste spokojný so súčasným vedením župy? 

 

Otázka neznie ako som spokojný ja, ale ako sú spokojní obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja. Náš kraj sa 

vyprázdňuje, ľudia odchádzajú za prácou buď do zahraničia, alebo na západ krajiny. Nemôžu predsa odísť všetky múdre 

hlavy a všetky šikovné ruky. Aj napriek tomu všetkému moja kandidatúra nebude konfrontačná. Jednoducho chcem 

ponúknuť iný pohľad na to, ako sa má riadiť samosprávny kraj. Skúsenosti na to mám z riadenia miestnej samosprávy i 

dlhoročnej práce poslanca Prešovskej župy. 

 

2.) Čo je najpálčivejší problém župy? 

 

Úlohou samosprávneho kraja je starať sa o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby obyvateľov kraja. Najvážnejším 

problémom našej župy je chýbajúca infraštruktúra, cesty 2. a 3. triedy – kde sú cesty, tam je život. Z vlastnej skúsenosti 

viem, že keď je vybudovaná infraštruktúra, tak je jednoduchší príchod investora do danej lokality, ale prekvitá aj cestovný 

ruch. Ďalším problémom je nedostatok investorov, resp. chabá podpora miestnych podnikateľov a živnostníkov, a preto je 

tu odchod ľudí za prácou na západ krajiny, čo sa prejavuje vo vyľudňovaní kraja, najmä v pohraničných oblastiach. 

Dlhodobo je podceňované riešenia tzv. rómskeho problému, čo ma za následok radikalizáciu spoločnosti. 

 

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane? 

 

Celú kampaň budem financovať a financujem cez Transparentný účet. Najväčším prispievateľom a prvým vkladom do 

kampane bolo samotné KDH, ktoré mi prispelo sumou 70 000 E, ostatné finančné prostriedky budú z vkladov 62 

kandidátov na poslancov. Pripomínam, že nie je to iba moja kampaň, je to kampaň celého tímu ľudí, ktorí sú zložení z 

troch strán KDH, OĽANO a SaS. Každý z kandidátov na poslanca prispeje na Transparentný účet sumou 700 E na 

spoločnú kampaň, v ktorej budeme spoločne prezentovaní. Posledným finančným zdrojom kampane bude 

crowdfundingové financovanie, to znamená, že malými sumami nám môžu prispieť naši sympatizanti na transparentný 

účet. 

 

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti? 

 

Sám pán premiér tvrdí, že predsedov samosprávnych krajov pokladá za svojich partnerov, lebo sú regionálnymi 

predsedami vlád. Je potrebné si uvedomiť, že čo sa týka kompetencií, tak je župan právom vnímaný ako regionálny 

predseda vlády. Ak aj napriek tomu spolupráca zlyháva, je potrebné premiérovi pripomenúť, že on nepomáha županovi, 

ale predsa ľuďom, ktorí žijú v danom regióne. Preto verím, že aj po mojom zvolení bude predseda vlády naďalej pomáhať 

ľuďom, ktorý žijú v malebnom Prešovskom kraji. Politika má byť vnímaná ako služba ľuďom, preto ak chceme, aby sa do 

politiky nedostávali ľudia korupčného typu, dajme šancu tým, o ktorých vieme, že žijú slušne, poctivo a svoje politické 

pôsobenie budú vnímať ako službu. 

 

FRANTIŠEK OĽHA (Šanca) 
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Foto: František Oľha 

 

1.) Ako ste spokojný so súčasným vedením župy? 

 

Prešovský kraj je najchudobnejší. Za jeho súčasný stav - najmä v doprave, regionálnom rozvoji a v nedostatočnej 

podpore tvorby pracovných príležitostí - je zodpovedné priamo vedenie kraja, rovnako aj Vláda SR. Zodpovednosť p. 

Chudíka je pritom až trojnásobná. Prečo? PSK vedie 16 rokov, z toho bol viac ako 12 rokov pri moci SMER. Sám je 

viacnásobným poslancom parlamentu za HZDS a neskôr za SMER. A do tretice, o čom sa až tak nehovorí, je to, že za 

stav PSK je tento politik plne zodpovedný už neuveriteľných 21 rokov, lebo od roku 1996 pôsobil, na Ministerstve vnútra 

SR ako splnomocnenec vlády pre zriadenie Prešovského kraja a od roku 1996 aj ako prednosta Krajského úradu v 

Prešove. 

 

Ak PSK vychádza vo všetkých porovnaniach najhoršie spomedzi ostatných krajov, potom sú všetky pokusy súčasného 

vedenia zbaviť sa zodpovednosti za stav kraja, iba výsmechom voličom a občanom. 

 

2.) Čo je najpálčivejší problém župy? 

 

Najväčším problémom PSK je nedostatok pracovných príležitostí, pritom ho vláda v porovnaní s ostatnými krajmi 

podporuje stimulmi najmenej, ďalej takmer až vymieranie regiónu, dopravná infraštruktúra a školy, ktoré mladých ľudí 

nepripravujú na trh práce. Kraj však opúšťajú nielen študenti a mladí ľudia bez záväzkov, ale aj živitelia rodín, ktorí 

cestujú za prácou mimo región a aj do zahraničia. V dedinách a mestách nám tu potom zostávajú "polovičné" rodiny, 

kedy je jeden z rodičov kvôli zabezpečeniu dôstojného života pre svoje deti dlhodobo preč. Problémov je však viac. 

Napríklad mesto Prešov a s ním celý kraj roky trpia katastrofálnou cestnou infraštruktúrou, ktorá sa až do vybudovania 

rýchlostnej cesty R4 a obchvatu Prešova v smere Vranov, Bardejov na Poprad a Starú Ľubovňu, bude zlepšovať len 

čiastočne. Okolie Vranova trápi znečistenie ovzdušia, vysoká nezamestnanosť a nulové plnenie vládneho Akčného plánu 

rozvoja okresu. V odľahlých oblastiach na severovýchode kraja je to dostupnosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti a 

stav ciest 2. a 3. triedy. Problémom sú aj rómske osady, kde najchudobnejší Rómovia nemajú prácu, ani vzdelanie a v ich 

okolí sa majorita necíti bezpečne. 

 

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane? 

 

Samozrejme. Financovanie bude zverejnené. Ako kandidát na župana mám zabezpečené financovanie cez 

transparentný účet ŠANCE na voľby do VÚC 2017. 

 

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti? 
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Súčasný predseda PSK, ktorý sa zodpovedá vedeniu vládnej strany viac ako občanom, sa nikdy neodvážil dôsledne a 

verejne kritizovať vládu za dopravu, stav zdravotníctva a nedostatok práce v našom regióne. 

 

Ak teda občania rozhodnú vo voľbách a odmietnu kandidátov, ktorí zastupujú vládne strany, potom sa automaticky zmení 

aj postavenie vlády k regiónom, lebo tieto vládne strany reagujú "iba na podnety zvonku" a boja sa jedinej veci - 

volebného neúspechu. Pre občanov PSK a celého Slovenska je jedinou reálnou možnosťou, ako vystaviť "žltú kartu" 

súčasnej vláde a jej predstaviteľom za stav v regiónoch, odmietnutie ich kandidátov v župných voľbách. 

 

MIROSLAV ŠKVAREK (SNS) 

 

Foto: Miroslav Škvarek 

 

1.) Ako ste spokojný so súčasným vedením župy? 

 

Známku za fungovanie župy nevystavujem ja, ale občania. Ako primátor mesta sa každý deň stretávam s ľuďmi v snahe 

im pomôcť a riešiť ich problémy. Pre župu máme pripravený kvalitný program. 

 

2.) Čo je najpálčivejší problém župy? 

 

Celý samosprávny kraj potrebuje nový impulz. So svojím tímom chcem ponúknuť vlastnú víziu jeho rozvoja, ktorá bude 

zhmotnená v programovom desatore. 

 

Občania žijúci v kraji by nemali odchádzať do zahraničia, nesmieme ich apriori kvôli práci a kariére nútiť sťahovať sa. 

Smutné prvenstvo prešovského kraja v dlhodobej nezamestnanosti musí byť minulosťou. Máme výbornú príležitosť 

spolupracovať s Poliakmi pri robustnejšej podpore cestovného ruchu, obnova ciest a stimuly súkromného sektora v agro-

potravinárstve nám môžu pomôcť vytvoriť pracovné miesta. Vyvinúť tlak na štát aby urýchlene realizoval dlho avizovanú 

výstavbu R4, ktorá bude mať významný stimul pre rozvoj širšieho regiónu. 

 

Cielená edukácia minoritných skupín by mala odštartovať ich efektívne začlenenie do spoločnosti. 

Šport dokáže zaujať mladých ľudí a je aj istou formou prevencie voči nežiaducim formám závislosti. 

Rád by som podnietil obcé a mestá k väčšiemu zapájaniu sa do eurofondových projektov. Toto sú len niektoré z 

myšlienok, ktoré by som rád pretavil do realizácie komplexného a ambiciózneho programu. 

 

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane? 

 

Transparentnosť by mala byť jedným zo zásadných atribútov môjho zapojenia sa do župných volieb, okrem iného to 

vyplýva aj zo zákona. Financovanie mojej celej kampane bude prostredníctvom transparentného účtu SNS 
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4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti? 

 

Spolupráca s ústrednou štátnou správou, mestami a obcami priamo vyplýva už zo samotného zákona o vyšších 

územných celkoch. Najmä pri veľkých projektoch je táto spolupráca kľúčová. Som rád, že do zoznamu najmenej 

rozvinutých okresov Slovenska vláda zaradila okresy Bardejov, Snina, Medzilaborce a Kežmarok práve z nášho kraja. 

Pomôže to pri podpore najmä veľkých súkromných alebo štátnych investícií. Plánujem apelovať na stavbu rýchlostnej 

cesty R4, kde do podmienok pre zhotoviteľa by sa mala dostať povinnosť primárne zamestnávať ľudí z nášho kraja. 

 

PAVOL GAŠPER (nezávislý) 

 

Foto: Pavol Gašper 

 

1.) Ako ste spokojný so súčasným vedením župy? 

 

Svoju ne-/spokojnosť vyjdrujem tým, že kandidujem na funkciu predsedu Prešovského samosprávneho kraja. 

 

2.) Čo je najpálčivejší problém župy? 

 

To islé, čo v celej republike, ale v oveľa vypklejšej forme. 

 

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane? 

 

https://www.pavolgasper.sk/financie/ 

 

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti? 

 

Vláda už na seba tlačí sama tak silno, že to nevie ustáť ... 

 

ANDREJ GMITTER (nezávislý) 

 

Foto: Andrej Gmitter 

 

1.) Ako ste spokojný so súčasným riadením župy? 

 

Ak by som bol som súčasným riadením nášho samosprávneho kraja spokojný, neuchádzal by som sa o post župana. 

Ľudia v našom regióne by žili spokojný a plnohodnotný život a nič by ich netrápilo. Nepatrili by sme na posledné priečky 

vo všetkých dôležitých sociálnych a ekonomických 
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ukazovateľoch. Nebol by to práve Prešovský kraj, kde sú najnižšie priemerné platy, najvyššia nezamestnanosť, najväčšia 

chudoba a veľmi skromné investície. Mladí aj starší ľudia by neboli nútení odchádzať za prácou do iných regiónov či 

zahraničia. Nepatrím medzi tých, čo iba 

kritizujú. Súčasný predseda samosprávneho kraja je na svojom poste od vzniku vyšších územných celkov, to znamená 

od roku 2002. Nebojím sa povedať, že určite za ten čas urobil aj dobré rozhodnutia, ale každý, kto tu žije alebo má 

prehľad o tom, aké regionálne rozdiely v náš 

neprospech vládnu na Slovensku uzná, že to chce nový vietor, nový prístup k riadeniu. Pozrieť sa na problémy z iného 

uhla a priniesť skutočne efektívne riešenia. Nie je mi jedno, v akých podmienkach žijú ľudia v našom kraji. 

 

2.) Čo je najpálčivejší problém župy? 

 

Problémov našej župy je skutočne veľa. Zhrniem to len v skratke. Máme najvyššiu nezamestnanosť, najnižšie priemerné 

mzdy, ľudia odchádzajú za prácou od rodín a o našich rodičov, starých rodičov, prarodičov sa nemá častokrát kto 

postarať. S dostupnosťou zdravotnej starostlivosti to tiež nie je príliš dobré, najmä čo sa týka zdravotnej starostlivosti 

občanov žijúcich v odľahlejších obciach. Niekedy je to skôr na zaplakanie, že starší chorí ľudia musia celý deň stráviť 

cestovaním za predpísaním si svojich bežných liekov, pretože ani verejná doprava nepokrýva potreby občanov v 

dostatočnej miere. Prípoje autobusovej a vlakovej dopravy na seba niekedy vôbec nenadväzujú, čo spôsobuje 

komplikácie či už študentom alebo ľudom cestujúcim za prácou. Stav cestnej infraštruktúry u nás pozná hádam každý, 

kto tu žije a nerobí to 

dobrú vizitku ani pre tých, ktorí našim krajom prechádzajú. Ale netreba to vidieť len čiernobielo. Problémy sú na to, aby sa 

riešili. Práve preto som sa rozhodol uchádzať o post župana ako nezávislý kandidát, aby som dokázal, že aj v 

Prešovskom kraji sa dajú nájsť riešenia, ktoré 

uľahčia a skvalitnia život obyvateľom. Riadim sa tým, že netreba hľadať dôvody ako sa to nedá, ale spôsoby, ako sa veci 

dajú meniť k lepšiemu. 

 

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane? 

 

Vždy som tvrdil, že verejnosť by mala vedieť z akých peňazí je financovaná kampaň tých, čo sa uchádzajú o verejné 

funkcie. Mám zriadený transparentný účet, ktorý je dostupný na mojej webovej stránke a každý, kto má záujem, si vie 

pozrieť odkiaľ peniaze prišli a kam smerovali, teda aké výdavky boli hradené. Ako nezávislý kandidát bez finančného 

krytia od akejkoľvek politickej strany, resp. bez podpory rôznych finančných skupín si nemôžem dovoliť finančne nákladnú 

kampaň, preto tam budú len nutné výdavky spojené najmä s reklamnými plochami a propagačnými materiálmi. Určite 

nepoužijem ani 20 % z toho, čo umožňuje zákon. 

 

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti? 

 

Nielen vláda SR, ale najmä poslanci Národnej rady SR, občanmi volení zástupcovia, majú povinnosť zastupovať a hájiť 

záujmy svojich voličov. Teda aj obyvateľov Prešovského samosprávneho kraja. Zároveň vláda musí poznať problémy, 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

12. 9. 2017 

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

ktoré trápia ľudí v regiónoch. To znamená, že prostredníctvom regionálneho a následne sociálneho dialógu založeného 

na báze tripartity, t. j. rokovaniami so zástupcami zamestnancov, prostredníctvom odborov, zamestnávateľmi a vládou, je 

potrebné hľadať také riešenia, ktoré zjednodušia a skvalitnia život ľudí. Ako raz uviedla Monika Uhlerová, viceprezidentka 

Konfederácie odborových zväzov, dialóg na regionálnej úrovni prispieva k vytváraniu pracovných príležitosti, k podpore 

sociálnych služieb, vzdelávaniu, k riešeniu sociálnych a ekonomických problémov v mieste ich vzniku a tým k rastu 

životnej úrovne dotknutého obyvateľstva. Podporím každú takúto iniciatívu a to, aby sa viedol a rozvíjal sociálny dialóg na 

úrovni regiónu, pretože zástupcovia samosprávy, miestnej štátnej správy, zamestnávateľov a odborov v príslušnom 

regióne najlepšie poznajú problémy týkajúce sa lokálneho obyvateľstva. Slovenská republika nie je len Bratislava a okolie 

Nitry. Treba to čelným predstaviteľom našej krajiny neustále pripomínať a to všetkými možnými a dostupnými 

prostriedkami, napríklad aj aktívnym prístupom k regionálneho dialógu so sociálnymi partnermi. Keď nás nevpustia s 

požiadavkami cez dvere, nájdeme si iné alebo to skúsime oknom. Ak tým získam lepšie sociálno-ekonomické podmienky 

pre ľudí z nášho regiónu, tak mi to iste 

za to stojí. 

 

FRANTIŠEK BEDNÁR (NAJ) 

 

Foto: František Bednár 

 

1.) Ako ste spokojný so súčasným vedením župy? 

 

Ako bývalý politický väzeň a občiansky aktivista považujem za problém, že aj po skončení obdobia Mečiarizmu vedie 

župu už šestnásty rok župan, ktorý bol nominantom HZDS. Tomu zodpovedá aj situácia vo vedení, kedy je župan viac 

podnikateľom ako županom, čo potvrdzujú výpisy z jeho obchodného registra, ktoré hovoria jasnou rečou, že sa jedná 

minimálne v prípade spoločností 1 a 2 FVE Humenné o konflikt záujmov. Veľkým problémom je prepojenie župana s 

ľuďmi v médiách spájanými s organizovaným zločinom, čo je aj dôvodom prečo som župana ako jediný kandidát vyzval 

otvoreným listom, aby nekandidoval. Župan sa odpovediam vyhol a označil výzvu za klamstvá a ohováranie. 

 

2.) Čo je najpálčivejší problém župy? 

 

Zabetónované vedenie, uprednostňovanie lobistických a klientelistických záujmov pred záujmami občanov PSK. Viaceré 

nemocnice vďaka županovi ovláda finančná skupina Penta. Ak by sa nemocnice vrátili späť pod župu, som presvedčený, 

žeby boli spravované lepšie tak, aby ušetrené prostriedky boli investované do technického a personálneho vybavenie 

nemocníc. Prerozdeľovať peniaze a lukratívne zákazky by dokázal každý. So získaním financií z úspor je to však už 

oveľa komplikovanejšie. Jedine tu vidím priestor, najmä v znížení nákladov na energie, ktoré ako všetci dobre vieme 

tvoria najvyššiu položku v každej domácnosti, nevynímajúc ani VÚC. Ceny energii sa za posedných 15 rokov zvýšili v 

niektorých regiónoch až dvojnásobne. Problémom je, že župa nedokázala získať finančné prostriedky z eurofondov na 

podporu zelenej energie, získanými úsporami by bolo možné a reálne, zabrániť odchodu najmä mladých ľudí, podporou 
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výstavby dostupných nájomných bytov a rodinných domov v spolupráci s VÚC. Paradoxne spoločnosti župana získali od 

vlády dotáciu 11. mil. eur na solárne elektrárne z ktorých župa nemá žiadny profit. 

 

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane? 

 

Ako som už verejne vyhlásil, chcem vyslať jasný signál, že mi nejde o to, aby za z funkcie župana stal zárobkový podnik, 

preto by som ju vykonával ako čestnú za priemerný mzdu v národnom hospodárstve a plat zo zákona by som dával 

rodinám v sociálnej núdzi. V tejto súvislosti som sa zaviazal, že nebudem mať žiadne bilboardy a náklady mojej volebnej 

kampane nepresiahnu 500 eur. 

 

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti? 

 

Žiaľ VÚC sa stali sa stali trafikami pre politických nominantov a prerozdeľovňou peňazí. Pokiaľ župy nebudú zrušené ako 

zbytočný medzičlánok, je potrebné v prvom rade, aby boli toky peňazí pod kontrolou verejnosti a aj vlády. Jediným 

spôsobom ako zatlačiť na vládu je aktivizovať verejnosť ak bude nevyhnuté tak aj formou protestov. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Dôležité je porovnávanie medzi krajinami, tvrdí prezident NKÚ ČR Miloslav Kala 

 [hlavnespravy.sk; 11/09/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Simona Ivančáková ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/dolezite-je-porovnavanie-medzi-krajinami-tvrdi-prezident-nku-cr-miloslav-kala/1132560 

 

Spišská Nová Ves 11. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Simona Ivančáková) 

 

Dôležitým faktorom medzi jednotlivými krajinami je vzájomné porovnávanie. Uviedol to dnes počas brífingu v Spišskej 

Novej Vsi prezident Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) ČR Miloslav Kala. Podľa neho členovia NKÚ chcú takýmto 

spôsobom dokázať, že jedna krajina funguje lepšie ako druhá. 

 

Na snímke prezident Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) ČR Miloslav Kala 

 

Počas rokovania na Spiši rezonovala téma spoločného projektu slovenského a českého NKÚ pod názvom BIEP 

(Benchmark Information Exchange Project). Ten bol spustený v roku 2016 a jeho cieľom je vytvoriť databázu zdieľaných 

informácií s ponukou rôznych pohľadov na riešenie problémov, ktoré identifikujú kontrolné úrady na národnej úrovni. 

 

Do tejto databázy prispievajú aj odporúčaniami dobrej praxe v okolitých krajinách, ktorými sa môžu národné kontrolné 

autority navzájom inšpirovať. Ide napríklad o oblasti sociálneho bývania, cestnej infraštruktúry či využívania štátnych 

nehnuteľností. 

 

http://www.hlavnespravy.sk/dolezite-je-porovnavanie-medzi-krajinami-tvrdi-prezident-nku-cr-miloslav-kala/1132560
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"Dôležitým faktorom je porovnávanie medzi sebou. Musíme dospieť k záverom. Budeme pokračovať v tom, aby sme 

projekt naštartovali, bol úspešný a aby sme ho do roku 2023 naplnili," uviedol Kala s tým, že český NKÚ úzko 

spolupracuje so slovenským NKÚ. 

 

Slovenský a český NKÚ pripravujú v nasledujúcom období viacero paralelných kontrol. 

 

"Chceme, aby ste raz od nás dostali tabuľku, v ktorej budete môcť vedieť porovnať, koľko stojí napríklad deň pobytu v 

dome seniorov na Slovensku, Česku či v Nemecku," povedal Kala. Podľa predsedu NKÚ SR Karola Mitríka s týmto súvisí 

aj kvalita kontrolnej činnosti a analytika. 

 

"Témy, ktorým sa budeme počas rokovania venovať, výrazne prospejú najvyšším kontrolným inštitúciám a pomôžu aj pri 

odporúčaniach pre najvyššie kontrolné orgány, ktoré by ich mali brať v úvahu. Pretože ak urobíme kontrolu súladu alebo 

účtovnej uzávierky, málokoho to zaujíma na najvyšších úrovniach. Ak urobíme prierezové kontroly, spoločné cezhraničné 

kontroly, majú väčšiu vypovedajúcu silu," priblížil Mitrík. Podľa neho takéto kontroly v SR chýbali. 

 

Kala pripomenul, že ČR v oblasti správy spotrebných daní prešla tragickým obdobím, išlo o metylalkoholový škandál. 

"Finančná správa musela na to veľmi precízne reagovať. 

 

Ukázalo sa, že existujú celé bazény tajne vyrobeného liehu, ktorý nebol pod kontrolnou štátnych orgánov a nebol 

zdanený. Z toho vyplýva, že sa v ČR veľmi razantne sprísnili zákony a predpisy," vysvetlil Kala. 

 

NKÚ realizuje kontroly aj v samosprávach. "Takúto kontrolu sme mali nedávno, absolvovali sme ju v auguste. Nezistilo sa 

nič zlé. Kontrol za moje pôsobenie bolo niekoľko z rôznych inštitúcií a veľmi to prospieva samosprávam," povedal 

primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný. Podľa Mitríka dopadla kontrola v metropole Spiša v porovnaní s inými mestami 

dobre. 

 

Predsedovia najvyšších kontrolných úradov sa počas svojho stretnutia v Spišskej Novej Vsi (10. – 12.9.) dotknú aj 

otázky zvyšovania kvality kontroly, a to v podobe upúšťania od súladových kontrol s preklápaním na prierezové 

výkonnostné kontroly i na kontroly efektívnosti a účinnosti vynakladania verejných zdrojov smerujúcich na lokálne či 

celonárodné projekty. Ďalšou témou stretnutia bude aj budovanie analytických kapacít, ktorej iniciátorom je práve NKÚ 

SR. Táto téma súvisí s projektom Hodnota za peniaze s dôrazom nielen na otázku využitia verejných prostriedkov, ale aj 

napĺňania národných a medzinárodných záväzkov vo vzťahu k stratégii Európa 2020 alebo agende OSN 2030. 

 

Stretnutie predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií V4, Bieloruska a Moldavska sa v Spišskej Novej Vsi koná od 

nedele 10. septembra. Program vyvrcholí v utorok 12. septembra. 

 

Späť na obsah 
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1.11.  Rekordný počet opilcov za volantom. Prichytili 25 vodičov. 

 [kosice.korzar.sme.sk; 11/09/2017; Kristián Sabo ; Zaradenie: Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20646434/rekordny-pocet-opilcov-za-volantom-prichytili-25-vodicov.html 

 

V Košickom kraji jedenásti nafúkali viac ako jedno promile. 

 

KOŠICE. Policajti na území Košického kraja zaznamenali minulý týždeň, okrem 25 opitých vodičov, aj šesť nehôd, ktoré 

spôsobili. 

 

"Jedenásti nafúkali vyše jedno promile a nevyhli sa trestnému stíhaniu. Iba od piatku (8.9.) do nedele (10.9.) polícia 

odhalili až sedem vodičov, ktorí sa pred jazdou "posilnili" alkoholom," vysvetľuje krajská policajná hovorkyňa Lenka 

Ivanová. 

 

Pri kontrole množstva alkoholu v krvi nafúkali viac ako 1 promile. 

 

Jeden z vodičov dokonca nemal vodičák. 

 

"Rastislav z okresu Košice-okolie v piatok večer šoféroval Škodu Fabia v Sadoch nad Torysou na Byster. Pred koncom 

Zdoby pri vchádzaní do mierneho ľavotočivého oblúka zišiel mimo cesty. Potom pokračoval v jazde po tráve a narazil do 

dopravnej značky a skončil v priekope. Pri dychovej skúške nafúkal 1,28 mg/l alkoholu v dychu (2,67 promile)," 

dozvedáme sa od Ivanovej. 

 

Podobným hriešnikom je aj 41-ročný Silvester zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Ten v spomínanom meste šoféroval s 0,70 mg/l alkoholu v dychu (1,46 promile). Košičan Marián zas v piatok nafúkal 

0,83 mg/l alkoholu v dychu (1,73 promile). 

 

Nevodička si dala na guráž? 

 

"V sobotu Michal z okresu Spišská Nová Ves šoféroval auto s 1,46 promile alkoholu. Policajti v trebišovskom okrese zas 

odhalili Vranovčana Reného s 1,33 promile. V nedeľu si sadla za volant nevodička z okresu Košice – okolie. Keď ju 

zastavila hliadka na Zemplínskej Šírave nafúkala 0,73 mg/l alkoholu v dychu (1,52 promile)." 

 

V Gelnici sa Miroslav posilnil pred jazdou, no netušil, že bude fúkať. A nafúkal 1,21 promile. 

 

Voči "alkoholom posilneným" vodičom polícia vzniesla obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. 

 

V prípade dokázania viny hrozí obvineným vodičom až jeden rok za mrežami. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20646434/rekordny-pocet-opilcov-za-volantom-prichytili-25-vodicov.html
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1.12.  Špeciálny vlak do francúzskeho pútnického mesta Lurdy stojí aj v Ružomberku 

 [ruzomberok.dnes24.sk; 11/09/2017; Ivana Milanová ; Zaradenie: Ružomberok] 

http://ruzomberok.dnes24.sk/specialny-vlak-do-francuzskeho-putnickeho-mesta-lurdy-stoji-aj-v-ruzomberku-279234 

 

 Železničná spoločnosť Slovensko vypraví v piatok 15. septembra o 13.10 h špeciálny vlak z Košíc do francúzskeho 

pútnického mesta Lurdy. 

 

Púť pre telesne postihnutých a chorých občanov organizuje združenie Rodina nepoškvrnenej. Vlaková preprava pútnikov 

sa uskutočňuje pod záštitou ministra dopravy Árpáda Érseka a zúčastní sa na nej i 14 zamestnancov ZSSK, Železníc 

Slovenskej republiky a ZSSK CARGO. Informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč 

 

Vlak prejde dohromady viac ako 5000 kilometrov. 

 

Z Košíc jeho trasa povedie cez Kysak, Spišskú Novú Ves, Poprad, Ružomberok, Martin, Žilinu, Trenčín, Piešťany, 

Trnavu do Bratislavy. V hlavnom meste udelí žilinský biskup Tomáš Gális všetkým pútnikom požehnanie na cestu a o 

21.35 h prebehne oficiálne vypravenie vlaku. Ten ďalej poputuje cez Buchs a Ženevu až do Lúrd. Pútnici sa vrátia 

spiatočným vlakom po rovnakej trase v piatok 22. septembra. 

 

ZSSK zabezpečí dopravu pre takmer 600 veriacich, medzi ktorými sa nachádzajú aj ľudia na invalidných vozíkoch. 

Vypravených bude dovedna 13 ležadlových vozňov. 

 

Lurdy sú medzinárodným pútnickým miestom od roku 1948, pričom každý rok mesto navštívi viac ako päť miliónov 

pútnikov. Prvá vlaková pút sa uskutočnila už v roku 1990 a odvtedy sa pravidelne opakuje v dvojročnom intervale. 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Tajomstvá v literatúre: Rožňavu navštívi známa spisovateľka 

 [roznava.dnes24.sk; 11/09/2017; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

http://roznava.dnes24.sk/tajomstva-v-literature-roznavu-navstivi-znama-spisovatelka-279252 

 

 Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave pripravuje pre milovníkov dobrých kníh v rámci projektu Tajomstvá v 

literatúre stretnutie s úspešnou slovenskou spisovateľkou Janou Pronskou. 

 

http://ruzomberok.dnes24.sk/specialny-vlak-do-francuzskeho-putnickeho-mesta-lurdy-stoji-aj-v-ruzomberku-279234
http://roznava.dnes24.sk/tajomstva-v-literature-roznavu-navstivi-znama-spisovatelka-279252
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Jana Pronská vyštudovala Strednú priemyselnú školu banícku a geologickú v Spišskej Novej Vsi. Pôvodne pracovala 

ako ekonómka v rodinnej firme. Písať začala už v detstve. Najprv to boli rozprávky a básničky. "Vášeň, pomsta, intrigy, 

zrada, história, napätie…od detstva ma lákali historické príbehy," prezradila Jana Pronská. 

 

Podujatie sa uskutoční v stredu, 20. septembra 2017 o 17:00 hod. v priestoroch knižnice na ul. Lipová č.3. 

 

"Keby dodnes fungovali v mojom rodisku rudné bane, možno by som nikdy nechytila do rúk spisovateľské pero. Ale osud 

to chcel asi inak. Dnes som sa zaradila medzi úspešných majiteľov stotisícky a som nesmierne šťastná, že čitateľmi 

mojich historických románov nie sú len ženy, ale, predstavte si, aj muži," dodala Pronská. 

 

Podľa pracovníčky rožňavskej knižnice Tatiany Bachňákovej, svoje veľké písanie odštartovala Jana Pronská v roku 2008 

prvým románom Zlatníkova chovanica. "Za takmer desať rokov má na svojom konte už množstvo kníh a čitateľov jej 

románov neustále pribúda. Či je jej spisovateľským vzorom je Marija Jurič Zagorka a najobľúbenejšou historickou 

osobnosťou Maria Mancini, a nielen to, prezradí už samotná autorka na podujatí v Rožňave, kde to bude už jej druhá 

návšteva," doplnila Bachňáková. 

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Vstup je voľný. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.14.  Skvelá nálada, kreativita a dobrá hudba: Atmosféra jesennej slávnosti v obrazoch 

 [spisska.dnes24.sk; 11/09/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/skvela-nalada-kreativita-a-dobra-hudba-atmosfera-jesennej-slavnosti-v-obrazoch-279242 

 

 Sobota patrila v Spišskej aj jesennej slávnosti. Tá sa konala na zázračnom zelenom mieste. Pravidelné podujatie si užili 

malí aj veľkí. 

 

Komunitná záhrada (takzvané zázračné zelené miesto) funguje v Spišskej Novej Vsi už nejaký čas a odvtedy sa snažia 

jej členovia prinášať obyvateľom či návštevníkom mesta rôzne podujatia. Jedným z nich je aj jesenná slávnosť, ktorá sa 

konala uplynulú sobotu. 

 

Ako povedal pre náš portál Tomáš Paľuch – spoluzakladateľ a aktívny člen na ZáZeMí – prvotná myšlienka vznikla už 

pred štyrmi rokmi, kedy sa spojili tri občianske združenia, ktoré chceli vytvoriť prírodné ihrisko pre deti a verejný priestor  

pre všetkých, kde sa budú ľudia stretávať a tvoriť či prezentovať prírodnú architektúru. 

 

http://spisska.dnes24.sk/skvela-nalada-kreativita-a-dobra-hudba-atmosfera-jesennej-slavnosti-v-obrazoch-279242
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Na nevyužívanom priestore medzi záhradkárskou osadou a fľudrom tak vybudovali postupne priestor, ktorý sa snažia 

stále udržiavať a a aj obohacovať o nové zaujímavé prvky z prírodného či nevyužitého materiálu. "Dôkazom je napríklad 

naša hlinená preliezka postavená z pneumatík, slamy a hliny, drevené preliezky pre deti, vrbové típi či tunel, ktorý 

vysadíme opäť na jeseň," priblížil. Dodal, že tam nechýba ani bylinkový záhon, hmyzí hotel či pocitový chodník, kde sa 

človek môže poprechádzať bosý. 

 

Aj tohtoročná jesenná slávnosť sa niesla v duchu skrášlenia ZáZeMia. Veľkí aj malí sa mohli kreatívne vyžiť práve na 

hlinenej preliezke, ktorá dostala nový vzhľad a deti si mohli vyskúšať novú drevenú preliezku. Popoludnie spestrili aj dva 

akustické koncerty a nechýbalo ani občerstvenie v podobe tekvicovej polievky a domácich koláčikov. 

 

Hoci jesennou slávnosťou takto spoločne ukončili sezónu, plány s touto lokalitou ešte zďaleka nekončia. "Bol by som rád, 

keby toto miesto vo väčšej miere využívala verejnosť, je to miesto, kde si môžu ľudia prísť niečo z prírodného materiálu 

postaviť, vypestovať či si len tak oddýchnuť. Máme však aj ďalší uletený sen. Je to ideálne miesto pre centrum na 

ekovýchovu," uzavrel Paľuch. 

 

Atmosféru jesennej slávnosti si môžete pozrieť aj prostredníctvom našej fotogalérie. 

 

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

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Nový týždeň v Spišskej a okolí má čo ponúknuť: Akcie, ktoré si nenechajte usjť 

 [spisska.dnes24.sk; 11/09/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/novy-tyzden-v-spisskej-a-okoli-ma-co-ponuknut-akcie-ktore-si-nenechajte-usjt-279212 

 

 Nový septembrový týždeň v Spišskej a okolí ponúkne aj rôzne podujatia. Zostavili sme pre vás prehľad redakčných tipov 

na akcie, ktoré radíme nevynechať. 

 

Miliónová lúpež 

 

11. septembra 2017 od 19:00, kino Mier 

 

Pobaviť vás môže komédia Miliónová lúpež. Elegantní lupiči Dannyho Oceana mali štýl, vkus, sex appeal, slušivé obleky 

a technické vychytávky. Títo lupiči sú naopak "ošuntelí vidláci" s dlhším vedením, jeden z nich dokonca nemá ruku, ale 

zato majú nápad a plán, ako ukradnúť naozaj veľký balík peňazí. 

 

Pohľady 01 

http://spisska.dnes24.sk/novy-tyzden-v-spisskej-a-okoli-ma-co-ponuknut-akcie-ktore-si-nenechajte-usjt-279212
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12. septembra 2017 o 17:00, kaštieľ Smižany 

 

Vernisáž prvej samostatnej výstavy Martina Kačmareka, ktorá predstavuje tvorbu krajinomaľby za posledný rok. Aktívne 

zaznamenáva krajinu priamo v prírode, ktorá ponúka nekonečné čerpanie kompozičných prvkov. Výstava potrvá do 27. 

októbra. 

 

Organový koncert japonskej organistky 

 

13. septembra 2017 o 18:00, Evanjelický kostol v Levoči 

 

V strede týždňa si prídu na svoje milovníci vážnej hudby. Susedná Levoča pripravila pre domácich aj návštevníkov 

organový koncert japonskej organistky Yoko Yonezawa Kaburagi, ktorý sa uskutoční v Evanjelickom kostole na námestí. 

Vstupné je dobrovoľné. 

 

Charleyho teta 

 

14. septembra 2017 o 19:00, Spišské divadlo 

 

Najslávnejšia a najhranejšia anglická komédia je pripravená vo štvrtok večer v Spišskom divadle. Jack a Charley kvôli 

láske ku Kitty a Amy sú ochotní urobiť čokoľvek. Keď bohatá Charleyho teta odloží návštevu u svojho synovca, tak im 

napadne nájsť za ňu náhradu. Komické situácie plné humoru, pesničky, príbeh plný nečakaných zvratov, to všetko 

zabáva divákov od začiatku až do konca. 

 

DUF-ART 

 

14. septembra 2017 o 16:30, Galéria umelcov Spiša 

 

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s mestom a Galériou umelcov Spiša pripravila divadelný projekt pod názvom 

DUF-ART – multimediálnu inscenáciu spojenú s tancom a projekciou. Na nádvorí galérie sa odohrá divadelné 

predstavenie Smrť drží v ústach oheň, ktorej atmosféra ožije aj vďaka talentovaným ochotníkom z Divadla teatrálnej 

skratky a tanečníkom z Denzz Industry, s ktorými sa môžu návštevníci preniesť do minulosti. 

 

Železničiar 

 

15. septembra 2017 o 15:00, pódium pred Redutou 
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Počas predĺženého víkendu bude veselo aj priamo v centre Spišskej Novej Vsi. Na pódiu pred Redutou si budete môcť 

vypočuť koncert dychovej hudby – Železničiar, ktorý oslavujú 95. výročie od ich založenia. 

 

Richard after Richard 

 

15. septembra 2017 o 19:00, Divadlo Kontra 

 

Richard after Richard začína, keď sa Shakespearov Richard III. blíži k svojmu záveru. Diváci sa sami môžu rozhodnúť, 

kedy a za akých okolností sa dej odohráva. Divadelnú hru si môžete vychutnať v piatok večer v podaní slávnej ukrajinskej 

herečky, držiteľky svetových ocenení, ktorá príde po prvýkrát na Slovensko. 

 

Pozitif dej 5 

 

16. septembra 2017 od 10:00 , skatepark 

 

Chaloši zos Spišskej už na tento víkend naplánovali piate pokračovanie podujatia s názvom Pozitif dej. V skateparku si 

budete môcť počas celého dňa pozrieť rôzne výstavy, koncerty, videá, filmy, diskusie, workshopy a samozrejme nebudú 

chýbať ani skejťáci. Pripravené sú aj rôzne súťaže či výmenný obchod. Postarané bude aj o hladošov. 

 

Tri prasiatka a vlk 

 

17. septembra 2017 o 16:00, Spišské divadlo 

 

Nedele budú patriť opäť po letnej prestávke v Spišskom divadle tým najmenším. Ako prvá to bude klasická ľudová 

rozprávka no trochu inak. Krochkajúca rozprávka o troch ružových pupkáčoch – Ňafovi, Nifkovi a Ňufke, ktorí na vlastnej 

prasiatkovskej koži pocítia, že postaviť si domček je oveľa dôležitejšie, ako napchávať sa žaluďmi a leňošiť. Taktiež im 

ich kvíkajúce srdiečko našepká, ako zvíťaziť nad pažravým Vĺčkom – Tĺčkom. A prekvapenie na záver – príde i Zajko! 

 

Malý Yeti 

 

17. septembra 2017 od 17:00, kino Mier 

 

Teenager Adam nemá veľa kamarátov a väčšinu svojho času trávi pátraním po svojom otcovi, ktorý sa stratil za 

záhadných okolností. Na svoje obrovské prekvapenie zistí, že ním nie je nikto iný, ako legendárny Yeti! Celé roky sa 

ukýval v hlbokom lese, aby uchránil seba a svoju rodinu pred ľuďmi, ktorí ho chceli využiť na vedecké pokusy kvôli jeho 

špeciálnej DNA. 

 

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

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  FOTO: Rakytovce si delili body s Jupie, Lučatín deklasoval Tajov 

 [bbonline.sk; 11/09/2017; Andrej Masarik, foto: Milo Hlaváček ; Zaradenie: ŠPORT] 

http://bbonline.sk/foto-rakytovce-si-delili-body-s-jupie-lucatin-deklasoval-tajov/ 

 

Po reprezentačnej prestávke pokračovala aj naša najvyššia futbalová súťaž, v ktorej si Podbrezová zmerala sily so 

Žilinou. Vo štvrtej lige skupine juh Rakytovce v pútavom súboji hostili Jupie, našliapnutá Šalková cestovala do Hriňovej. V 

piatej lige mal čo naprávať Jakub. Podobne ako Šalková, bola druhá v tabuľke naháňajúc lídra aj Sásová, na ktorú čakali 

Štiavnické Bane. Všetky zápasy v našom regióne prinášame v sumári aj s fotogalériou. 

 

Fortuna liga – 7. kolo 

 

Železiari chceli vstúpiť po reprezentačnej prestávke do ligového kolotoču úspešnejšie než vkročili do novej sezóny. V 

ZELPO Aréne sa im postavil do cesty úradujúci majster MŠK Žilina, taktiež v nie najlepšej forme. Šošoni naklonili misky 

váh na svoju stranu už v štvrtej minúty trefou Miroslava Káčera, ale v 15-tej minúte vyrovnal za zverencov trénera Karola 

Praženicu Matúš Mikuš, keď sa nemýlil z bieleho bodu. Na začiatku druhej 45-minútovky prinavrátil tesný náskok Žiline 

Nikolas Špalek a v 66. minúte ešte viac žlto-zelených priblížil k trom bodom Samuel Mráz. Jeho druhý gól o deväť minút 

neskôr znamenal definitíve výhru. O pár sekúnd na to mal ale posledné slovo hráč Podbrezovej Martin Válovčan, ktorý 

znížil na konečných 2:4. 

 

FK Železiarne Podbrezová vs. MŠK Žilina 2:4 

 

Trenčín – Slovan BA 2:2 

 

Ružomberok – Michalovce 2:1 

 

Dunajská Streda – Prešov 0:0 

 

Senica – Zlaté Moravce – Vráble 0:1 

 

Spartak Trnava – Nitra 2:1 

 

http://bbonline.sk/foto-rakytovce-si-delili-body-s-jupie-lucatin-deklasoval-tajov/
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1.    FC Nitra  7  5  1  1  11:3  16         

2.    ŠK Slovan Bratislava futbal  7  4  3  0  17:8  15         

3.    FC Spartak Trnava  7  5  0  2  11:8  15         

4.    FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble  7  4  0  3  10:7  12         

5.    FK DAC 1904 Dunajská Streda  7  3  3  1  10:8  12         

6.    MFK Ružomberok  7  3  2  2  14:10  11         

7.    MŠK Žilina  7  3  0  4  18:14  9         

8.    1. FC TATRAN Prešov  7  2  2  3  8:17  8         

9.    MFK Zemplín Michalovce  7  2  1  4  5:6  7         

10.    AS Trenčín  7  1  3  3  11:13  6         

11.    FK Železiarne Podbrezová  7  1  1  5  7:15  4         

12.    FK Senica  7  0  2  5  5:18  2     

 

 

II. liga – 7. kolo 

 

Rovnako ako aj v najvyššej lige na seba narazili rezervní Šošoni a B-čko Podbrezovej, ale hralo sa v Žiline. A podobne aj 

tu uspel žilinský celok. Ten sa ujal vedenia už v deviatej minúte zásluhou Róberta Boženíka, ale pomerne rýchla odpoveď 

prišla v 26-tej minúty, keď vyrovnal Kristián Lukáčik. Rozhodnutie prišlo z kopačky Tomáša Hučka a to v samom závere 

zápasu. V piatkovej predohrávke hostilo FK Pohronie o niečo vyššie postavený Trebišov. Papierové predpoklady ale 

vôbec nemali váhu, Pohronie si pripísalo po troch kolách čakania výhru a to jednoznačnú. Dva góly zaznamenal 

pohronský celok z penalty (Marek Frimmel a Samir Nurković) a z hry sa presadil Lukáš Garaj a Peter Ďungel. Darilo sa aj 

zvolenskej Lokomotíve, ktorá sa postarala o druhú prehru Popradu. V domácom prostredí ho zdolala tesne 3:2, pričom po 

zásahoch Makelu, Mikiniča a Kmeťa to bolo 3:0 už v 54. minúte. 

 

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa vs. SLAVOJ Trebišov 4:0 

 

MFK Lokomotíva Zvolen vs. FK Poprad 3:2 

 

MŠK Žilina B vs. FK Železiarne Podbrezová B 2:1 

 

Lokomotíva Košice – Skalica 2:0 

 

Partizán Bardejov – Nové Mesto nad Váhom 1:0 

 

Tatran Liptovský Mikuláš – Komárno 4:1 

 

Spišská Nová Ves – Inter Bratislava 1:0 
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Sereď – Šamorín 2:1 

 

1.    MŠK Žilina B  7  6  0  1  21:7  18         

2.    FC LOKOMOTÍVA KOŠICE  7  6  0  1  14:4  18         

3.    MFK Skalica  7  5  0  2  11:7  15         

4.    MFK Tatran Liptovský Mikuláš  7  4  2  1  18:6  14         

5.    Partizán Bardejov  7  4  2  1  11:9  14         

6.    ŠKF Sereď  7  4  0  3  18:8  12         

7.    FK Poprad  7  3  2  2  10:6  11         

8.    MFK Lokomotíva Zvolen  7  3  2  2  10:14  11         

9.    FK Inter Bratislava  7  3  0  4  13:12  9         

10.    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa  7  2  2  3  8:7  8         

11.    Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves  7  2  2  3  7:12  8         

12.    SLAVOJ Trebišov  7  2  0  5  4:11  6         

13.    AFC Nové Mesto nad Váhom  7  2  0  5  5:16  6         

14.    FK Železiarne Podbrezová B  7  1  1  5  7:13  4         

15.    KFC Komárno  7  1  1  5  10:29  4         

16.    FC ŠTK 1914 Šamorín  7  1  0  6  7:13  3     

 

 

III. liga SsFZ – dohrávka 5. kola 

 

V jedinom víkendovom stretnutí tretej ligy padol jediný gól. Jeho autorom bol Roman Krivjančin v 69. minúte, ktorý zariadil 

Žarnovici zisk troch bodov. Tá uspela ja napriek tomu, že od 56. minúty hrala bez vylúčeného Lukáša Štefanku. 

 

ŠKM Liptovský Hrádok vs. MFK ŽARNOVICA 0:1 

 

1.    MŠK Rimavská Sobota  7  5  2  0  27:9           

2.    MFK Dukla Banská Bystrica  7  5  1  1  20:5           

3.    FK Čadca  7  4  1  2  14:8           

4.    OFK Teplička nad Váhom  7  4  0  3  11:11           

5.    MFK Nová Baňa  7  3  2  2  16:11           

6.    ŠK NOVOHRAD Lučenec  7  3  2  2  11:7           

7.    MFK ŽARNOVICA  7  3  2  2  6:10           

8.    MŠK Námestovo  7  2  4  1  14:10           

9.    ŠKM Liptovský Hrádok  6  3  1  2  10:7           
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10.    TJ Baník Kalinovo  7  3  0  4  10:10           

11.    MŠK FOMAT Martin  7  2  2  3  9:13           

12.    TJ Tatran Oravské Veselé  7  2  1  4  10:9           

13.    TJ Tatran Krásno nad Kysucou  7  2  1  4  6:14           

14.    TJ Družstevník Liptovská Štiavnica  7  2  1  4  5:16           

15.    FTC Fiľakovo  6  2  0  4  9:15           

16.    MFK Detva  7  0  0  7  5:28      

 

 

IV. liga JUH – 6. kolo 

 

V šlágri nášho regiónu na seba narazili trápiace sa tímy – Rakytovce a Jupie. Poobedňajší duel sa vlastne rozhodol už v 

úvodných 25-tich minútach. Najprv v 16. minúte poslal do vedenia raky Pavel Širka a o deväť minút neskôr z penalty na 

konečných 1:1 vyrovnal Oliver Ďurta, keď premenil 11-ku. Prekvapil Medzibrod, ktorý vďaka gólom dvom gólom Mareka 

Vanča a zásahu Ivana Vargu obral Tornaľu o neporaziteľnosť. Druhá Šalková ako jasný favorit cestovala na pôdu 

Hriňovej. Tú do dvojgólového trháku dostal dvomi presnými strelami Ján Lapin a na konci prvého polčasu sa navyše 

nechal vylúčiť Juraj Chovanec. Cennú výhru Hriňovej spečatil v 84-tej minúte Marcinek. Tisovec vyprášil Vinicu na jej 

vlastnej pôde a zatiaľ nič iné ako víťazstvo nepozná. 

 

FK Rakytovce vs. JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka 1:1 

 

MFK Spartak Hriňová vs. FK Šalková 3:0 

 

FK Mesta Tornaľa vs. TJ Sokol Medzibrod 1:3 

 

MFK Revúca vs. FK Slovenské Ďarmoty 3:0 

 

ŠK Vinica vs. MŠK Tisovec 0:7 

 

TJ Sklotatran Poltár vs. TJ Tatran VLM Pliešovce 3:1 

 

FK FC Baník Veľký Krtíš vs. ŠK Partizán Čierny Balog 2:0 

 

1.    MŠK Tisovec  6  6  0  0  22:3  18         

2.    FK Šalková  6  4  0  2  14:8  12         

3.    FK Mesta Tornaľa  6  3  2  1  14:9  11         

4.    TJ Sokol Medzibrod  6  3  2  1  12:11  11         
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5.    TJ Sklotatran Poltár  6  3  1  2  16:9  10         

6.    MFK Revúca  6  3  0  3  13:13  9         

7.    ŠK Partizán Čierny Balog  6  2  2  2  9:8  8         

8.    MFK Spartak Hriňová  6  2  1  3  9:8  7         

9.    FK Slovenské Ďarmoty  6  2  1  3  5:9  7         

10.    JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka  6  2  1  3  9:16  7         

11.    TJ Tatran VLM Pliešovce  6  2  0  4  11:14  6         

12.    FK Rakytovce  6  1  2  3  6:10  5         

13.    ŠK Vinica  6  1  2  3  9:22  5         

14.    FK FC Baník Veľký Krtíš  6  1  0  5  7:16  3     

 

 

V. liga skupina C – 6. kolo 

 

Priechod odišiel z Ladomerskej Viesky so sklonenou hlavou, keď jeho defenzíva bola prekonaná až šesťkrát. Jediný 

čestný gól Priechodu strelil v 48. minúte Marek Grofčík znižujúc na 1:3. Sásovčania strácali na vedúcu Lovču dva body. V 

Štiavnických Baniach ale dopadli podobne, aj keď o niečo lepšie, ako Priechod. Presne po hodine hry ešte znižoval na 

1:2 Peter Murín a dal nádeje Sásovčanom. Tie však ostali nenaplnené. Lovča zdolala Krupinu a tak svoj náskok na 

ligovom tróne ešte viac zveľadila. Jakub chcel odčiniť uplynulý debakel, ktorý mu uštedrila Sásová (1:6). Do cesty sa mu 

postavila tretia Kováčová. Na gól sa čakalo až do 87. minúty a napokon sa to Jakubu podarilo zásluhou Štefana 

Chrenovského. Selce doma nestačili na Bacúch, za ktorý otvoril skóre z priameho kopu Maroš Kurek v 41. minúte a na 

konečných 0:2 upravil v 66. minúte Roman Švidraň. 

 

FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA vs. OFK 1950 Priechod 6:1 

 

TJ ŠK Sokol Jakub vs. ŠK Prameň Kováčová 1:0 

 

TJ Lovča vs. MFK Strojár Krupina 4:2 

 

TJ Baník Štiavnické Bane vs. ŠK SÁSOVÁ 4:1 

 

ŠK Selce vs. FK 09 Bacúch 0:2 

 

OŠK Sása vs. OŠK Lieskovec 2:2 

 

ŠK Hrochoť vs. OŠK Dobrá Niva 2:1 

 

1.    TJ Lovča  6  6  0  0  21:7  18         
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2.    ŠK SÁSOVÁ  6  4  1  1  16:8  13         

3.    ŠK Hrochoť  6  3  2  1  7:4  11         

4.    FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA  6  3  1  2  19:11  10         

5.    ŠK Prameň Kováčová  6  3  1  2  9:4  10         

6.    FK 09 Bacúch  6  2  3  1  5:2  9         

7.    ŠK Selce  6  3  0  3  11:12  9         

8.    TJ ŠK Sokol Jakub  6  3  0  3  16:20  9         

9.    TJ Baník Štiavnické Bane  6  2  2  2  11:6  8         

10.    OŠK Dobrá Niva  6  1  3  2  5:5  6         

11.    OŠK SÁSA  5  1  1  3  9:15  4         

12.    MFK Strojár Krupina  5  1  1  3  6:12  4         

13.    OŠK Lieskovec  6  1  1  4  5:13  4         

14.    OFK 1950 Priechod  6  0  0  6  5:26  0     

 

 

I. Trieda – 6. kolo 

 

Zatiaľ stopercentné Podkonice privítali Brusno – Ondrej. Skóre nedeľňajšieho duelu otvoril už v deviatej minúte Tomáš 

Šagát a hostia viedli. Vyrovnanie prišlo z kopačky domáceho Tomáša Klinca v závere prvého polčasu. O výsledku sa 

prakticky rozhodlo v prvom dejstve a tak Brusno – Ondrej uchmatlo z horúcej pôdy cenný bod a postaralo sa o prvú 

bodovú stratu Podkoníc. Čierny Balog v prípade vyššej výhry mohol pomýšľať na to, že sa dostane na čelo tabuľky. 

Avšak do cesty sa mu postavilo v derby kola tretie Braväcovo. Hrdinom zápasu sa stal Marek Srnka, keď v 27. minúte 

premenil nariadenú penaltu a stal sa jediným strelcom tohto stretnutia. Hostia hrali od 64. minúty bez vylúčeného Tomáša 

Maguru, no udržali si najtesnejší náskok. Navyše v 90-tej minúte mohol vyrovnať za Tatran Matej Belko, ale z penalty 

neuspel. Braväcovo nahradilo Čierny Balog na druhej priečke, Podkonice si držia líderskú pozíciu. Súboj tabuľkových 

susedov Valaská – Nemecká gól nepriniesol. Slovenská Ľupča mohla taktiež zamiešať karty na najvyšších miestach 

tabuľky, ale nad jej sily bolo Osrblie. A to napriek tomu, že Ľupča od 23-tej minúty viedla presnou strelou Petra Luptáka. 

Šalková B ťahala za kratší koniec v zápase dvoch tímov zo spodnejších vôd tabuľky, proti Hroncu strelil jediný gól Maroš  

Kútik v 88. minúte korigujúc na konečných 1:2. 

 

TJ Mladosť Pohorelá vs. ŠK Obecný podnik lesov Poniky 1:5 

 

FK Šalková B vs. TJ ŠK Hronec 1:2 

 

OFK Slovan Valaská vs. FK SOKOL NEMECKÁ 0:0 

 

TJ PARTIZÁN OSRBLIE vs. OFK Slovenská Ľupča 3:1 
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FK Podkonice vs. FK – 34 Brusno – Ondrej 1:1 

 

TJ – Družstevník Strelníky vs. FK Brezno 4:2 

 

TJ Tatran Čierny Balog vs. FK Sokol Braväcovo 0:1 

 

1.    FK Podkonice  6  5  1  0  23:8  16         

2.    FK Sokol Braväcovo  6  5  0  1  22:8  15         

3.    TJ Tatran Čierny Balog  6  4  1  1  18:5  13         

4.    TJ PARTIZÁN OSRBLIE  6  4  0  2  13:8  12         

5.    OFK Slovenská Ľupča  6  4  0  2  12:8  12         

6.    FK BREZNO  6  3  0  3  10:12  9         

7.    FK SOKOL NEMECKÁ  6  2  1  3  12:14  7         

8.    FK – 34 Brusno – Ondrej  6  2  1  3  8:13  7         

9.    ŠK Obecný podnik lesov Poniky  6  2  0  4  10:13  6         

10.    TJ – Družstevník Strelníky  6  2  0  4  11:18  6         

11.    TJ ŠK Hronec  6  2  0  4  6:13  6         

12.    OFK Slovan Valaská  5  1  2  2  4:6  5         

13.    FK Šalková B  6  1  0  5  13:20  3         

14.    TJ Mladosť Pohorelá  5  1  0  4  8:24  3     

 

 

II. trieda skupina A – 6. kolo 

 

Derby druhého Tajova s vedúcim Lučatínom malo jasného víťaza. Stali sa ním hostia, ktorí Tajovu nedovolili skórovať ani 

raz. Za lídra súťaže najviac zažiaril Michal Sedliak, ktorý v priebehu 56-tich minút zaznamenal hetrik. A-tím Seliec, ako 

sme spomínali, nebol v piatej lige úspešný, za to rezervný tím si zgustol na Hiadeli a to v domácom súboji s ním. 

Strelecky najúspešnejší bol s tromi trefami do čierneho Miroslav Chaban. Netypicky sa presadil aj gólman Seliec 

Rastislav Voskár v 84. minúte z 11-ky, čím uzavrel debakel na 8:0. Hiadeľ si tak na prvé body bude musieť počkať. 

 

ŠK Selce B vs. TJ Partizán Hiadeľ 8:0 

 

TJ Tatran Harmanec vs. OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA – hostia nepricestovali na zápas 

 

TJ Slovan Malachov vs. ŠK Zornička Riečka 5:4 

 

ŠK Sokol FO Staré Hory vs. TJ Hronsek 2:3 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

12. 9. 2017 

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

FK – Baník Ľubietová vs. TJ Družstevník Dúbravica 4:3 

 

TJ Družstevník Mičiná vs. TJ Iskra Horné Pršany 3:1 

 

TJ Slovan Tajov vs. TJ Mladosť Lučatín 0:5 

 

1.    TJ Mladosť Lučatín  6  5  1  0  35:8  16         

2.    TJ Hronsek  5  4  0  1  17:10  12         

3.    FK – Baník Ľubietová  6  3  2  1  16:14  11         

4.    ŠK Zornička Riečka  5  3  1  1  17:13  10         

5.    TJ Slovan Tajov  6  3  1  2  17:18  10         

6.    TJ Tatran Harmanec  5  2  2  1  14:13  8         

7.    TJ Družstevník Dúbravica  5  2  1  2  23:16  7         

8.    ŠK Selce B  5  2  1  2  15:15  7         

9.    TJ Družstevník Mičiná  6  2  1  3  14:21  7         

10.    OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA  4  1  2  1  8:8  5         

11.    TJ Slovan Malachov  5  1  1  3  10:15  4         

12.    TJ Iskra Horné Pršany  6  1  1  4  12:18  4         

13.    ŠK Sokol FO Staré Hory  4  0  2  2  7:13  2         

14.    TJ Partizán Hiadeľ  6  0  0  6  9:32  0     

 

 

II. trieda skupina B – 3. kolo 

 

Jasenie v derby prvého s druhým hostilo B-čko Čierneho Balogu. Oba tímy boli doposiaľ bez straty bodu, Jasenie ale 

odohralo už tri súboje, o jeden viac ako Tatran. Jasenie narobilo s hosťami krátky proces, keď už po prvom polčase 

vyhrávalo vysoko 7:0, pričom sedem gólov stihli streliť v priebehu 29-tich minút. Hetrik stihol skompletizovať Jakub 

Havran. Už to vyzeralo na jeden z rekordných debaklov, no v druhom polčase sa trafili do čierneho už len hostia a to Erik 

Pečovský a Jakub Kvietok, ktorý ako tak zmiernili trpkú chuť vysokej porážky. Beňuš si tesne poradil s Dolnou Lehotou. 

Jeho víťazný gól zaznamenal v 70-tej minúte Peter Šperka a to z pokutového kopu. Vyšším rozdielom Heľpa zdolala 

Polomku, ktorá stále čaká na svoj prvý bodový zisk. Dvojgólovým strelcom bol Andrej Batis, ktorý už v štvrtej minúte 

nakopol presným zásahom Heľpu k streleckej úrode. Braväcovo B sa potrápilo v Michalovej, ale napokon si pripísalo v 

druhom zápase druhú výhru. 

 

TJ Slovan Beňuš vs. TJ Partizán Dolná Lehota 2:1 

 

TJ Slovan Michalová vs. FK Sokol Braväcovo B 2:3 
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FK 1928 Jasenie vs. TJ Tatran Čierny Balog B 7:2 

 

TJ Tatran Polomka vs. ŠK Heľpa 1:6 

 

TJ Slovan Pohronská Polhora mala voľno 

 

1.    FK 1928 Jasenie  4  4  0  0  22:6  12         

2.    ŠK Heľpa  3  3  0  0  18:3  9         

3.    TJ Tatran Čierny Balog B  3  2  0  1  17:9  6         

4.    FK Sokol Braväcovo B  2  2  0  0  9:4  6         

5.    TJ Slovan Beňuš  4  2  0  2  9:13  6         

6.    TJ Partizán Dolná Lehota  3  1  0  2  5:10  3         

7.    TJ Slovan Michalová  4  1  0  3  6:12  3         

8.    TJ Tatran Polomka  4  0  0  4  4:17  0         

9.    TJ Slovan Pohronská Polhora  3  0  0  3  3:19  0     

 

 

Share 

 

Fotogaléria 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Vyleteli z diaľnice 

 [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 11/09/2017;  Michal Bujna; Zaradenie: z domova] 

 

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: "Dvaja muži z východu bojujú o život, s autom vyleteli z diaľnice. Z trojčlennej 

posádky vyšiel bez ujmy len jeden muž." 

 

Michal Bujna, redaktor: "Chlapi cestovali skoro ráno z Gelnice do práce. Tesne pred cieľom havarovali." 

 

Pavol Kudlička, hovorca polície v Trenčíne: "59-ročný vodič z doposiaľ nezistených príčin zišiel s vozidlom mimo cestu, 

kde sa prevrátil na bok." 

 

Milan Holeci, súdny znalec: "... diaľnicu, prevrátil sa, ostal na streche, potom na pravom boku, jeden z tých ľudí, čo boli 

vozidle vypadol, v tej rotácii vypadol z auta." 

 

Michal Bujna: "V aute sedeli traja muži. Najstarší z nich, Mário zo Spišskej Novej Vsi si vážne zranil hlavu." 
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Pavol Kudlička: "Vodič bol prevezený vrtuľníkom s ťažkými zraneniami hlavy do nemocnice v Martine." 

 

Michal Bujna: "O život bojuje aj najmladší z posádky, len 27-ročný Dávid. S vážnym poranením hrudníka a brušnej dutiny 

ho previezli na ARO do nemocnice v Trenčíne." 

 

Petra Nevláčilová, hovorkyňa FN Trenčín: "Pacient je v komatóznom stave, utrpel mnohopočetné poranenia hornej časti 

tela." 

 

Milan Holéci: "S najväčšou pravdepodobnosťou ide o to, že človek nevenoval dostatočnú pozornosť, možno zaspal, 

možno niečo odlákalo jeho pozornosť, to znamená, že sa dostal niekde vľavo a potom prudkým manévrom vpravo stratil 

stabilitu a došlo k tomu, že auto opustilo priestor komunikácie." 

 

Michal Bujna: "Do cieľa cesty im pritom zostávalo už iba 8 kilometrov. Dopravu z diaľnice odklonili cez Belušu. Diaľnica 

pri Ilave bola neprejazdná. Po dvoch hodinách pustili aspoň jeden pruh. Michal Bujna, televízia Markíza." 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Slovenské a české kontrolné úrady plánujú ďalšie spoočné kontroly 

 [netky.sk; 11/09/2017; SITA ; Zaradenie: Domov] 

http://www.netky.sk/clanok/slovenske-a-ceske-kontrolne-urady-planuju-dalsie-spoocne-kontroly 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Národné kontrolné úrady na Slovensku a v Čechách chcú pokračovať v spoločných kontrolách, 

ktoré zastrešuje projekt NKÚ Visegrádskej štvorky BIEP (Benchmark Information Exchange Project). Potvrdili to obe 

strany počas dnešného brífingu v Spišskej Novej Vsi k trojdňovému stretnutiu vrcholných predstaviteľov najvyšších 

kontrolných inštitúcií krajín V4 s prizvanými hosťami z Bieloruska a Moldavska (V4+2), ktoré sa začalo v nedeľu. 

 

"Chceme pracovať na spoločných paralelných kontrolách a vymieňať si skúsenosti napríklad z oblasti čerpania 

európskych fondov, z oblasti výstavby infraštruktúry, teraz napríklad pripravujeme ďalšiu kontrolu výberu daní. Popritom 

by sme ale chceli mať systém, ktorý bude vymieňať informácie medzi jednotlivými krajinami," vysvetlil dnes počas bríf ingu 

prezident NKÚ ČR Miloslav Kala. 

 

S realizáciou projektu sa začalo vlani. Jeho cieľom je vytvoriť databázu zdieľaných informácií s ponukou rôznych 

pohľadov na riešenie problémov, ktoré majú kontrolné úrady na národnej úrovni. Do spomínanej databázy prispievajú aj 

odporúčaniami dobrej praxe v okolitých krajinách, ktorými sa môžu národné kontrolné autority navzájom inšpirovať. Ide 

napríklad o oblasti sociálneho bývania, cestnej infraštruktúry či využívania štátnych nehnuteľností. Projekt BIEP by sa mal 

naplniť do roku 2023. 

 

http://www.netky.sk/clanok/slovenske-a-ceske-kontrolne-urady-planuju-dalsie-spoocne-kontroly
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Slovensko a Česko má za sebou napríklad spoločnú kontrolu efektívnosti výberu spotrebných daní. "Dospeli sme k tomu, 

že legalita, teda nastavenie predpisov v oboch krajinách, je kvalitná a oveľa prísnejšia, než sú požiadavky Európskej 

únie. Z hľadiska efektívnosti sa však ukázalo, že v Česku je efektívnosť vyššia," povedal Kala. Kontrola v Českej 

republike sa podľa jeho slov realizovala po metylalkoholovej afére, po ktorej české orgány prijali veľké množstvo opatrení, 

efektívny je napríklad kamerový systém. 

 

"Na Slovensku boli náklady na výber dane vyššie, hoci máme menej subjektov. Rozdiel je však v tom, že my nemáme 

kamerový systém, aj keď máme modernejší informačný systém než Česká republika, no máme okolo 300 colníkov, ktorí 

sedia pri výrobe liehu a fyzicky to kontrolujú," poznamenal predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol 

Mitrík. Podľa jeho slov je otázkou pre kompetentných, ktorý spôsob je efektívnejší v snahe zlepšiť výber daní. Ďalším 

príkladom spoločných kontrol je oblasť zdravotníctva. 

 

"Máme veľa informácií o tom, za koľko nakupujú české nemocnice napríklad umelé kĺby, chlopne do srdca alebo nejaké 

prístroje a lôžka. Chceli by sme sa o tieto informácie podeliť, aby sme vedeli, či sú na Slovensku lacnejšie alebo drahšie, 

aby tí, ktorí za to nesú zodpovednosť, túto informáciu vzali na vedomie a následne korigovali svoje konanie," povedal 

Kala. Podľa predstaviteľov slovenského a českého kontrolného úradu sa obe krajiny musia riadiť medzinárodnými 

štandardmi a cesta za výsledkami projektu je zložitá. 

 

Na Spiši sa počas troch dní hovorí okrem projektu BIEP aj o otázke kvality kontrolnej činnosti a samotnej analytickej 

činnosti. "Tá v predošlom období absentovala na najvyšších kontrolných inštitúciách," povedal Mitrík. Všetky témy 

stretnutia by podľa jeho slov mali pomôcť aj pri odporúčaniach, ktoré kontrolné úrady dávajú najvyšším štátnym orgánom. 

 

Zdroj - SITA 

 

Foto: TASR 

 

Foto: 

 

Ilustračné foto 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Vodič pravdepodobne zaspal 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 11/09/2017;  Ľubo Trautenberger; Zaradenie: z domova] 

 

Michal Farkašovský, moderátor: "Na diaľnici D1 medzi Púchovom a Ilavou sa dopoludnia vytvorili niekoľkokilometrové 

kolóny. Dôvodom bola vážna dopravná nehoda, pri ktorej osobné vozidlo vo veľkej rýchlosti vyletelo z cesty a 

niekoľkokrát sa prevrátilo. V aute sa viezli traja muži. Jeden z nich bojuje o život." 
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Ľubo Trautenberger, redaktor: "Takto dopadla jazda partie robotníkov z východu na diaľnici D1 pri obci Ladce. Muži mali 

namierené do práce do Dubnice nad Váhom. Marián zo Spišskej Novej Vsi však nezvládol riadenie." 

 

Pavol Kudlička, hovorca KR PZ Trenčín: "Päťdesiatdeväťročný vodič z doposiaľ nezistených príčin zišiel s vozidlom mimo 

cestu, kde sa prevrátil na bok. Vo vozidle sa nachádzali celkovo tri osoby." 

 

Ľubo Trautenberger: "Muža za volantom pravdepodobne zmohol mikrospánok, pričom vozidlo sa malo nebezpečne 

priblížiť k stredovým zvodidlám. Vtedy mal jeden z členov posádky zakričať, na čo sa mal vodič prebrať a urobiť prudký 

manéver." 

 

Milan Holéci, znalec z odboru doprava: "Strhol riadenie vpravo a tým pádom sa dostal do nekontrolovateľného šmyku a s 

vozidlom opustil priestor komunikácie, s tým, že neboli niektorí pripútaní a že došlo k takým nejakým vážnejším 

zraneniam." 

 

Ľubo Trautenberger: "Najhoršie dopadol vodič. Pri náraze si silno udrel hlavu a stratil vedomie. Na miesto nehody po 

neho priletel vrtuľník, ktorý pristál priamo na diaľnici." 

 

Zuzana Hopjaková, hovorkyňa leteckých záchranárov (telefonát): "Na umelej pľúcnej ventilácii bol s vážnym poranením 

hlavy leteckými záchranármi prevezený do univerzitnej nemocnice v Martine." 

 

Ľubo Trautenberger: "V opatere lekárov skončil aj dvadsaťsedemročný Dávid z Gelnice sediaci nepripútaný na zadnom 

sedadle. Počas toho, ako sa sedadlo prevracalo, z neho vyletel von cez okno. Poranil si pritom chrbticu. Tretí z partie 

robotníkov, päťdesiatdeväťročný Štefan sediaci na mieste spolujazdca, sa nezranil. To, či vodič pred jazdou pil alkohol, 

zatiaľ nie je známe. Diaľnica bola po nehode úplne neprejazdná. Kolóny pustili až po vyše dvoch hodinách." 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Dni cyklistiky na Spiši 

 [Noviny Spiša; 36/2017; 12/09/2017; s.: 24; JÁN TOMŠÍK ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Aj napriek tomu, že v termíne 2. a 3. septembra 2017 si obyvatelia Spišskej Novej Vsi z ponuky 

kultúrnych a športových podujatí mali z čoho vyberať, aj športové podujatie Dni cyklistiky na Spiši (Slovenský pohár v 

cestnej cyklistike) si našiel svoju divácku podporu. Organizátor Cykloklub Spišská Nová Ves v spolupráci s Mestom 

Spišská Nová Ves urobil všetko, aby pretekajúci mali čo najlepšie podmienky. 
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Na Dni cyklistiky na Spiši pricestovalo do Spišskej Novej Vsi 203 pretekárov z rôznych miest a klubov Slovenska. V prvý 

deň 2. septembra bola časovka so štartom v Novoveskej Hute a cieľom na Grajnári s dĺžkou 11,2 kilometra. Uvedenú trať 

najlepšie zvládol reprezentant Dukly Banská Bystrica Martin Haring v čase 23:03,91. 

 

Mládežnícke kategórie mali trať dlhú 4,6 km, najrýchlejší bol Martin Svrček z klubu CYS Akadémie Petra Sagana, ktorý 

trať zvládol za 10:32,62. V druhom dni 3. septembra bola časovka v meste Spišská Nová Ves "O štít mesta Spišská 

Nová Ves". Bola to bodovacia súťaž, v kategórii mužov (33,6 km - 21 kôl) ju najlepšie absolvoval Adrián Foltán z Dukly 

Banská Bystrica. Ceny odovzdával primátor mesta Ján Volný. 

 

V kategórii mladších žiakov bol prvý Mathias Schwartzbacher z ŠK Železiarne Podbrezová. Zo starších žiakov zvíťazil 

Jakub Slivka z CYS Akadémia Petra Sagana. V kategórii kadeti získal zlato Matúš Baniar z MŠK Žiar nad Hronom. Medzi 

juniormi patril k najlepším Richard Coma z CYS Akadémia Petra Sagana. V dievčenských a ženských kategóriách si 

palmu víťazstva odniesli v kategórii žiačky T. Kurnická (CYS Akadémia Petra Sagana),kadetky: R. Paulechová (CYS 

Akadémia Petra Sagana), ženy a juniorky L. Hanesová (CK Banská Bystrica). Domáca pretekárka Nora Jenčušová z 

CEA Schwabik skončila medzi kadetkami druhá. 

 

Aj napriek zamračenému počasiu a hrozbe dažďa zopár pádov spôsobených vlhkou vozovkou skončilo iba drobnými 

poraneniami. Organizátori ďakujú všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii podujatia. 

 

JÁN TOMŠÍK 

 

---- 

 

Foto: Cyklisti v Spišskej Novej Vsi. FOTO: JT 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  V Spišskej Novej Vsi začali veľkú obnovu ciest 

 [Noviny Spiša; 36/2017; 12/09/2017; s.: 2; sita ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

Zo samosprávy 

 

Práce za takmer šesť miliónov by mali byť hotové do konca roka 2018. Mesto žiada o spoluprácu aj vodičov. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskej Novej Vsi začali s rozsiahlou rekonštrukciou ciest a chodníkov, na ktorú pôjde v 

priebehu dvoch rokov takmer šesť miliónov eur. 

 

Rozdelená je na dve etapy 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

12. 9. 2017 

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

 

Ako informoval Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, v tomto roku 

by malo byť v rámci prvej etapy zrekonštruovaných 4 050 metrov ciest a 3 060 metrov chodníkov za 2,2 milióna eur s 

DPH. 

 

"Ukončenie rekonštrukčných prác je limitované poveternostnými vplyvmi, najneskôr by to však malo byť do konca 

novembra," uviedol Susa. 

 

S druhou etapou by sa malo začať na jar budúceho roka. 

 

Ktoré ulice opravia? 

 

Podľa primátora Jána Volného (Smer) sa bude pracovať na všetkých uliciach, ktoré ešte neprešli rekonštrukciou, až na 

niektoré výnimky. 

 

Dlhodobo podľa neho nevyhovujú súčasnému dopravnému zaťaženiu. 

 

"V tomto roku čakajú rekonštrukcie ulice Brezová, J. Wolkera, Jilemnického, Kováčska, Stolárska, Strojnícka, Obrancov 

mieru, Fándlyho, Letecká a Hviezdoslavova v úseku od Levočskej po Školskú," konkretizoval vedúci oddelenia výstavby 

a dopravy. 

 

Pracovať sa bude aj na niektorých chodníkoch na týchto uliciach. 

 

"Rekonštrukcie sa realizujú v záujme zlepšenia bezpečnosti premávky, zvýšenia kvality povrchu komunikačných plôch, 

teda aj cestovania, zlepšenia odtokových pomerov dažďových vôd, pre potreby dispozičných zmien. Významný dôvod je 

aj samotná životnosť krycích, prípadne podkladných vrstiev komunikácií a s tým spojená udržateľnosť zabezpečovania 

opráv," doplnil Susa. 

 

Najzásadnejšie opravy budú v roku 2018 

 

Práce, pri ktorých sa počíta so zásadnými zásahmi a zmenami, sú podľa Susu naplánované na rok 2018, aby ich bolo 

možné lepšie pripraviť. Za zhruba 3,6 milióna eur s DPH by sa malo rekonštruovať približne 5 430 metrov ciest a 2 090 

metrov chodníkov. 

 

S prácami sa začne v jarných mesiacoch, všetko však bude záležať od počasia. "V roku 2018 je plánovaná rekonštrukcia 

ulíc Rybničná, 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

12. 9. 2017 

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

Sadová, Nitrianska, Slobody, Fr. Kráľa, J. Hanulu, Čsl. armády, Škultétyho, Banícka, Zábojského, Zvonárska, B. 

Němcovej, Odborárov a Kollárova, vrátane niektorých chodníkov, respektíve rozšírenia spevnených plôch pre parkovacie 

miesta," priblížil Susa, podľa ktorého by mal byť do konca roka 2018 zrealizovaný celý rozsah prác. 

 

"Samozrejme, ak sa nevyskytnú nepredvídateľné okolnosti," poznamenal. 

 

Zhotoviteľom prác sa stala na základe výsledkov verejného obstarávania, elektronickej aukcie, spoločnosť Eurovia SK, a. 

s., Košice. 

 

"Rekonštrukcia bude financovaná na základe postúpenia pohľadávky zhotoviteľa stavby na mesto," informoval vedúci 

oddelenia výstavby a dopravy. 

 

Vodičov čakajú zmeny 

 

Mesto bude upozorňovať motoristov na práce na jednotlivých komunikáciách, najmä na sídliskách, prostredníctvom 

informačných vývesiek. Motoristov žiada, aby v čase prác neparkovali vozidlá na daných komunikáciách, obyvateľov o 

zvýšenú opatrnosť a tolerantnosť. 

 

S celkovými uzáverami mesto uvažuje len v ojedinelých prípadoch. 

 

Samospráva už v posledných rokoch investovala do rekonštrukcií miestnych komunikácií, ktoré boli vo veľmi zlom stave, 

zhruba 1,8 milióna eur. 

 

"Sú enormne zaťažené, niektoré sú ešte z obdobia socializmu a záťaž a intenzita dopravy sú v súčasnosti 

neporovnateľne vyššie," uviedol v minulosti primátor Spišskej Novej Vsi. 

 

(sita) 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Galéria umelcov Spiša za 30 rokov privítala vyše pol milióna návštevníkov 

 [Prešovské noviny; 36/2017; 12/09/2017; s.: 14; MÁRIA PIHULIČOVÁ ; Zaradenie: KULTÚRA] 

 

Už tri desiatky rokov má čestné miesto medzi kultúrnymi inštitúciami na Spiši Galéria umelcov Spiša. 

 

Počiatky vzniku Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi siahajú do roka 1987. Vtedy sa začala písať história tohto 

kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja. 
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Impulzom pre vznik bola snaha vytvoriť na Spiši profesionálne zázemie pre historické i súčasné výtvarné umenie. 

 

Objekty, kde našla galéria svoj domov, boli rekonštruované v rokoch 1979 – 1986. Zaujímavosťou je, že budova s 

hlavnými výstavnými priestormi je jedným z pamiatkovo chránených objektov, pochádzajúcich z 2. polovice 16. storočia. 

 

Galéria umelcov Spiša má rozsiahlu škálu činností. "V priebehu svojho doterajšieho pôsobenia rozvíja aktivity vo 

všetkých oblastiach galerijných činností: vedeckovýskumnú, výstavnú, propagačnú a kultúrno-vzdelávaciu," opísala 

riaditeľka galérie Lucia Benická. 

 

So stálymi expozíciami 

 

V priestoroch inštitúcie návštevníci nájdu aktuálne tri stále expozície – Jozef Hanula, Terra Gothica a exteriérovú Záhradu 

umenia (súčasná sochárska tvorba zo zbierok galérie). 

 

Terra Gothica je Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie. Stála expozícia Jozef Hanula prináša zbierky galérie v 

piatich nosných kruhoch – akty z čias študentstva, mestský a ľudový žáner, rodina a portréty na objednávku, sakrálna 

tvorba a realizácie a biografia. Stálou exteriérovou expozíciou je Záhrada umenia s ukážkou 16 sochárskych diel zo 

zbierok galérie. 

 

Rôzne druhy umenia v nových podobách 

 

Galéria umelcov Spiša je živým objektom, ktorý sa plodne zapája do tých najrozmanitejších výstavných aktivít, tiež sa 

podieľa na príprave rôznych domácich i zahraničných sprievodných aktivitách a výstavách. 

 

"Dramaturgia výstav sa prioritne orientuje na tematické koprodukčné projekty, s cieľom prezentácie rôznych druhov 

umenia v nových interpretáciách," vysvetlila riaditeľka Benická. Príkladom sú výstavy Piata strana sveta v spolupráci so 

Šarišskou galériou či Socha a Objekt v spolupráci s Ambasádou USA. 

 

S medzinárodným charakterom 

 

Zaujímavosťou Galérie umelcov Spiša je pravidelná prezentácia zbierok v rôznych špecifických autorských a tematických 

celkoch (od roku 2012 projekt Jubilanti). Priestor na prezentáciu svojej tvorby tu našli rôzne premiérové autorské a 

tematické výstavy (cyklus prezentácií Sacral Elementum II. (od r. 2013), Dvojice (od r. 2014), Nové mená (od r.2015), 

Téma (od r. 2016) a pod.). Galéria sa prioritne zameriava na umenie spišského regiónu. 

 

V posledných rokoch sa však pôsobenie rozširuje z regionálneho na národný, európsky priestor. Organizujú projekty ako 

výstavy, maliarske plenéry či sochárske sympóziá s krajinami ako Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia, Rumunsko, Izrael, 

USA a mnohými ďalšími. 
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Stovky diel v zbierkovom fonde 

 

Základy zbierky v Galérii umelcov Spiša pochádzajú z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, z ktorého sa vyčlenil a 

naštartoval zbierkový fond delimitáciou 520 umeleckých diel. Mimochodom, zbierkový fond galérie ku konca roka 2016 

obsahoval 2073 diel od 220 autorov z domova i zahraničia, a to v maľbe, plastike, fotografii, kresbe a grafike. Galéria 

umelcov Spiša je v rámci slovenských fondových organizácií najmladšia. 

 

Aké výstavy aktuálne ponúkajú 

 

Momentálne má galéria viacero výstav, ktoré si tu návštevníci môžu prísť vychutnať. Aktuálne je to výstava Krivé zrkadlo 

(inštalovaná do 3. decembra 2017), ktorá prináša figurálnej expresívnej maľby deviatich mladých výtvarníkov z 

východného Slovenska (Zuzana Antalová, Gabriela Doľacká, Martin Kacvinský, Maroš Kontroš, Adam Macko, Ildiko 

Pálová, Karol Petreš, Richard Roháč, Michaela Thanová). 

 

Do 5. novembra bude k dispozícii výstava Peter Smik: Krabice. Ide o prezentáciu keramických krabíc výtvarníka Petra 

Smika v Galérii pri Dufarte. Ďalšou výstavou je banerová výstava Zo zbierok galérie, ktorá prináša 19 vybraných diel zo 

zbierkového fondu galérie v Záhrade umenia a v Galérii pri Dufarte. 

 

Nepochybne pútavou je výstava Kontajner spomienok. Ide o projekt, ktorý mapuje 30- ročné spomienky 30-ročnej galérie, 

recykluje dokumentačnovýstavnú činnosť galérie v šiestich "päťročniciach" (1987 – 2017). Prináša prierez touto činnosťou 

vo vybraných udalostiach, s dôrazom na pohľad "za oponu" štandardnej výstavnej a odbornej práce. 

 

Životaschopná a obľúbená 

 

Galéria umelcov Spiša má za 30 rokov svojej pôsobnosti na konte 425 výstav z domácej i zahraničnej produkcie, z diel 

vyše 2330 autorov z domova i zahraničia, taktiež 65 vlastných publikácií či 3990 programov pre verejnosť. Návštevnosť 

sa pohybuje na čísle 553 910 návštevníkov v rámci výstav a iných podujatí. 

 

A čo je prioritným poslaním a výzvou aj pre budúcnosť galérie do ďalších rokov? "Prirodzený balans v komunikácii medzi 

umením, umelcami, odborníkmi a širokou verejnosťou v rámci duchovného rastu jedinca i spoločnosti," skonštatovala s 

úsmevom riaditeľka Galérie umelcov Spiša Lucia Benická. 

 

MÁRIA PIHULIČOVÁ 

 

--- 

 

DIELNE PRE VEREJNOSŤ 
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14. 9. 2017 / GALERIJNÝ ŠTVRTOK 19.00 – 20.00 / DIVADLO: DUF – ART 2017/ SMRŤ DRŽÍ V ÚSTACH OHEŇ 

 

Projekt realizovaný v spolupráci so Spišským osvetovým strediskom v Spišskej Novej Vsi. Vstup voľný. 

 

Multimediálna inscenácia "Smrť drží v ústach oheň" interpretuje dramatické udalosti z roku 1849, keď cisárske vojská 

ostreľovali z Blaumontu kostolnú vežu farského kostola a okolité domy mesta Spišská Nová Ves (vtedajší Iglov), ktoré 

potom zachvátil požiar. Realizované v rámci projektu divadelného festivalu DUF-ART. 

 

Účinkujú: Divadlo teatrálnej skratky/ Denzz Industry. Scenár a réžia: Peter Karpinský. 

 

22. 9. 2017 / GALERIJNÝ PIATOK Galéria otvorená od 9.00 do 19.00. 16.00 – 19.00 / ŽENY ON LINE 5: Svetelný objekt 

Vstupné eur 3 / osoba. 

 

Jednoduchá výroba vlastného svetelného objektu z pauzovacieho papiera a čipiek vytvoreného kašírovaním, asamblážou 

a šitím. Lektorka: Mgr. art. Ľudmila Amalka Valenčíková. 

 

--- 

 

K SVETOVÉMU DŇU CESTOVNÉHO RUCHU 

 

27. 9. 2017, 9.00 – 21.00 / VEČER V GALÉRII 

 

Sprístupnené 3 stále expozície a 4 aktuálne výstavy za eur 0,10. 15.00 – 17.00 / TRIDSIATKA 30-ročná galéria, 30-ročné 

spomienky: galerijná tridsiatka trochu inak. 

 

VIP podujatie, oficiálna časť sprístupnená aj pre verejnosť. Spojené s komentovanou prehliadkou výstav. 

 

19.00 – 20.00 / KONCERT: VOCES GREGERIANAES CASSOVIENCES Vstupné: 3 eur / osoba. 

 

Vystúpenie speváckeho telesa k 30. výročiu galérie s novým hudobným programom duchovnými spevmi štyroch 

náboženstiev: židovské, ruskogrécko pravoslávne a rímskokatolícke. Koncert je symbolickým obrazom jednoty sveta aj 

napriek rozmanitosti, hoci aj tej náboženskej. V rámci Letného hudobného festivalu HevHetia. 

 

29. 9. 2017, 10.00 – 16.00 / GOTIKA NA DOTYK 

 

Kreatívna tvorivá dielňa pre verejnosť v priestoroch stálej expozície Terra Gothica, spojená s komentovanou prehliadkou. 

Lektorky: Mgr. Anna Timková, Mgr. Lenka Králová. 
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--- 

 

DIELNE PRE ŠKOLY 

 

4. 9. – 29. 9. 2017 9.00 – 16.00, pondelok – piatok 

 

PRÍBEH JEDNEJ GALÉRIE 

 

Zahraj sa na dokumentaristu. Edukačný program zameraný na 30-ročnú dokumentačnovýstavnú činnosť Galérie umelcov 

Spiša. Hravé odkrývanie a hľadanie skrytých artefaktov v archívnych dokumentoch a vo vybraných umeleckých dielach 

zo stálych zbierok galérie. Vstupné: eur 1 / účastník, doprovod / zdarma; na tvorivú dielňu je potrebné sa deň vopred 

objednať. 

 

VESELÝ KONTAJNER 

 

Špeciálna tvorivá dielňa pre deti MŠ a 1. stupeň ZŠ. Tvorivá dielňa zameraná na tvorbu veselého papierového kontajnera 

s galerijným svišťom. Vstupné: eur 1 / účastník, doprovod / zdarma; na tvorivú dielňu je potrebné sa deň vopred objednať. 

 

EXPRESÍVNA MAĽBA 

 

Tvorivá dielňa realizovaná k výstave "Krivé zrkadlo", interpretujúca maľby 9 súčasných umelcov a to s uplatnením 

netradičných maliarskych postupov, ako je maľba prstom, špachtľou a liatie farieb na pevný podklad. Realizované dielko 

sa stáva bezprostredným maliarskym záznamom emócií dieťaťa. 

 

Vstupné: eur 1 / účastník, doprovod / zdarma; na tvorivú dielňu je potrebné sa deň vopred objednať. 

 

Foto: 

 

Z priestorov galérie. Na svoje si príde každý. FOTO: MAP 

 

Galéria umelcov Spiša. Sídli v Spišskej Novej Vsi. FOTO: MAP 

 

Hojná účasť. Spolu s "maskotom" galérie. FOTO: ARCHÍV GALÉRIE 

 

V exteriéri. Umenie nájdu návštevníci aj tu. FOTO: ARCHÍV GALÉRIE 

 

Počas výkladu. S lektorkou Lenkou Královou. FOTO: MAP 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

12. 9. 2017 

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

 

Z expozície FOTO: MAP 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Motorkár havaroval 

 [Noviny Spiša; 36/2017; 12/09/2017; s.: 4; kla ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/INZERCIA] 

 

Krimi 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES.Vážne zranenia utrpel motorkár, ktorý v piatok (8. 9.) havaroval na Spiši, informovala TV JOJ na 

svojom webe. 

 

Išiel spolu s ďalšími dvomi motorkármi, keď zrazu dostal balans a spadol. 

 

Práve v tom čase oproti prichádzalo auto, došlo k zrážke. 

 

Vodič auta uviedol, že motorkár predbiehal sanitku a tento manéver nezvládol. 

 

Prevážali ho do Košíc Zranený motorkár z okolia Košíc po nehode údajne upadol do bezvedomia. 

 

Záchranári ho ošetrili na mieste a previezli do nemocnice, kde ho lekári stabilizovali. 

 

"Pacient utrpel vážne poranenie hlavy s vnútorným krvácaním, následkom čoho sa u neho prejavil opuch mozgu. 

 

Ihneď sa začal pripravovať transport na vyššie pracovisko do Košíc," povedal pre TV JOJ hovorca nemocnice Sveta 

zdravia Tomáš Kráľ. 

 

(kla) 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Šesťdesiatky priali Spišiakovi Rerkovi a Sviťanom Štinčíkovcom 

 [Noviny Spiša; 36/2017; 12/09/2017; s.: 24; red ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Slovenská liga v behu na 60 m prekážok pokračovala prvú septembrovú sobotu piatym kolom v Poprade - Spišskej 

Sobote. O štart na podujatí s podtitulom Podtatranské šesťdesiatky, ktorého organizátorom bol DHZ Spišská Teplica (i 

keď sa konalo v Spišskej Sobote), prejavilo záujem 57 mladých hasičov z rôznych oblastí Slovenska. Neodradilo ich ani 
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pochmúrne počasie a hrozba dažďa. Naopak - 22 osobných rekordov svedčí o tom, že hasičský šport mal i počas 

prázdnin u týchto mládežníkov zelenú. 

 

Tri prvenstvá v regióne 

 

Tri z piatich prvenstiev ostali "doma". Medzi mladšími žiakmi na celoročnú šnúru víťazstiev nadviazal Michal Rerko, u 

starších chlapcov podobne ako predvlani celý rok kraľuje Sviťan Tomáš Štinčík. Ďalšie prvenstvo pridala jeho sestra 

Magdalénka u mladších dievčat. "Stihli sme to na poslednú chvíľu, iba večer tesne pred súťažou sme sa vrátili z rodinnej 

dovolenky v Grécku," dodala skromná školáčka Spojenej školy Mierová vo Svite. Oveľa napätejšia situácia bola v 

najpočetnejšie obsadenej kategórii starších žiačok, kde sa po celý rok striedajú víťazky. Teraz sa najviac darilo Miroslave 

Muchovej z DHZ Lutiše, ktorej nestačila ani minuloročná majsterka sveta v požiarnom útoku dorasteniek Radka 

Červeňová z DHZ Spišská Teplica. Pre úplnosť dodávame, že v najmladšej vekovej kategórii - prípravke si prvenstvo 

vybojoval Martin Plaček z DHZ Zákopčie Tarabov. 

 

Ďalšie medailové priečky z regionálnych mladých hasičov vybojovali: Prípravka: 2. Dávid Koncový 3. Gabriel Šeliga 

(obaja DHZ Spišská Teplica) Mladší žiaci: 2. Andrej Krempaský - ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves Mladšie 

žiačky: 3. Michaela Petrušková - ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves Starší žiaci: 3. Filip Dravecký - DHZ Šuňava 

 

---- 

 

Mladšie žiačky so starostom Spišskej Teplice. FOTO: ARCHÍV 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Kežmarský štadión sa dočkal rekonštrukcie 

 [Noviny Spiša; 36/2017; 12/09/2017; s.: 2; JANA PISARČÍKOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

Mesto v prvý septembrový pondelok podpísalo zmluvu o dielo so stavebnou firmou Milanko, s. r. o., zo Spišskej Novej 

Vsi. 

 

KEŽMAROK. Kežmarský štadión, torzo po spackanej deaflympiáde, sa konečne dočká rekonštrukcie. Spoločnosť 

prisľúbila, že jeho novú tvár stihnú vytvarovať za 290 dní, ako je uvedené v zmluve. 

 

Dlhé roky zapadal zimný štadión v Kežmarku prachom. Na výjazdovom rokovaní vlády v bývalom kráľovskom meste vo 

februári 2016 dostali Kežmarčania miliónovú dotáciu na jeho rekonštrukciu. 

 

Primátor Ján Ferenčák (Smer) chcel, aby štadión dostal svoju novú tvár do roka a do dňa. Stále však jeho ruiny špatia 

Kežmarok. 
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Rok a deň uplynul presne 11. februára 2017, no korčule by ste dnes na štadión zatiaľ nosili márne. Termín sa posunul. 

 

"Najprv sme chceli jednoduchšiu rekonštrukciu. Zmenili sme ale zámer na nízkoenergetickú športovú halu. 

 

Arénu. Na tomto zámere sme začali pracovať," vysvetľoval nedodržanie svojho sľubu primátor. 

 

Povstane z popola 

 

Zbúraný pamätník spackanej deaflympiády by mal konečne povstať z popola v novom termíne. Mesto podpísalo zmluvu 

so stavebnou firmou. 

 

"Podpis zmluvy je pre mesto veľmi dôležitý. Približne 2,5 roka trvalo, kým sme dospeli k dnešnému podpisu zmluvy o 

ukončení rekonštrukcie zimného štadióna s dodávateľom prác. Účinná bude po zverejnení, čiže zajtra, 5. septembra 

2017," uviedol primátor. 

 

Konečne pracovný ruch? 

 

Stavebná spoločnosť si teda v utorok 5. septembra stavbu prevzala. 

 

Po jej preskúmaní údajne ihneď začnú s prácami. Ako nám povedal konateľ stavebnej firmy Milan Tkáč, prvých 

robotníkov budeme môcť na zimnom štadióne vidieť už najneskôr v priebehu týždňa. 

 

Bez úverov 

 

Celkovo by rekonštrukcia mala stáť 3,6 milióna eur. Jeden milión dostalo mesto od vlády. "Finančné zdroje na 

dofinancovanie sme našli v dobrom hospodárení mesta, v rezervách tak, že sme nemuseli brať žiaden úver," vysvetlil 

Ferenčák. 

 

Spoločnosť, ktorá bude štadión rekonštruovať, má podľa mesta s podobnými stavbami skúsenosti. Svoj rukopis okrem 

iného zanechala aj na štadióne v Levoči. 

 

JANA PISARČÍKOVÁ 

 

---- 

 

Škandál s deaflympiádou 
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Nepočujúci športovci aj spoza hraníc Európy prichádzali pred šiestimi rokmi na zimné deaflympijské hry do Tatier. Práve 

na tie svoj hokejový stánok chcelo prichystať aj mesto Kežmarok. Keď zimný štadión ale začali rozoberať, netušili, že im 

takto bude pred očami stáť roky. Týždeň pred plánovaným začiatkom zimných hier ich zrušili. Štadión zostal rozostavaný 

a s veľkými dlhmi. 

 

jp 

 

---- 

 

Foto: Torzo štadióna V Kežmarku. FOTO: OLIVER ONDRÁŠ 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  24 miliónov eur na dedičstvo v poľsko-slovenskom pohraničí! 

 [Prešovské noviny; 36/2017; 12/09/2017; s.: 24; PR-CL TP7311305 ; Zaradenie: ŠPORT/INZERCIA] 

 

Máte nápad, ktorý by pomohol rozvoju nášho regiónu? Chcete spolupracovať s partnermi na druhej strane hranice? 

Neváhajte a predložte projektovú žiadosti! 

 

18. septembra 2017 sa začína ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre projekty v 

rámci Programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Žiadosti sa môžu predkladať do 10. 

novembra 2017. Podporu získajú projekty v rámci 1. prioritnej osi programu "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva cezhraničného územia". Výzvu vyhlasuje Spoločný technický sekretariát Programu Poľsko - Slovensko v 

Krakove. 

 

O finančné prostriedky sa môžu okrem iného uchádzať orgány štátnej správy a samosprávy, ich združenia a zväzy 

jednotky zriadené štátom alebo samosprávou na účel zabezpečenia verejných služieb. Finančný príspevok môžu získať 

aj inštitúcie vzdelávacieho systému a univerzity, mimovládne neziskové organizácie, európske zoskupenia územnej 

spolupráce, cirkvi a náboženské združenia. 

 

Finančné prostriedky dostupné v rámci výzvy predstavujú 24 mil. eur. Finančný príspevok z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja (EFRR) bude predstavovať až 85 % oprávnených výdavkov projektu. Minimálna hodnota podpory 

pre projekt je 200 tisíc eur a maximálna 5 mil. eur. Výmenný kurz eura, platný v rámci výzvy, je 4.27. 

 

NA ČO POSKYTUJEME FONDY? 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

12. 9. 2017 

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

Podporujeme výstavbu a modernizáciu rekreačnej infraštruktúry, objektov kultúrneho dedičstva a tvorbu, propagáciu 

nových a existujúcich produktov cestovného ruchu. O finančný príspevok sa môžu uchádzať projekty, týkajúce sa 

budovania spoločnej identity v regióne. 

 

Projekty môžu realizovať spoločne partneri z Poľska a Slovenska alebo, po prvýkrát v rámci programu - z Poľska, 

Slovenska a Česka (trojstranné projekty). 

 

AKO PODAŤ ŽIADOSŤ? 

 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku sa predkladá v dvoch jazykových verziách: poľskej a slovenskej. Žiadosť je 

potrebné vyplniť online v generátore, ktorý je dostupný na stránke www.eplsk.eu, najneskôr do 10. novembra 2017. 

 

Oprávnené územie programu: Na poľskej strane časti Sliezskeho, Malopoľského a Podkarpatského vojvodstva. 

 

Na slovenskej strane Žilinský kraj, Prešovský kraj a okres Spišská Nová Ves. 

 

Na českej strane okresy Vsetín, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Ostrava-mesto. 

 

KDE HĽADAŤ INFORMÁCIE? 

 

Podrobné informácie o výzve a záväzných dokumentoch sa nachádzajú na stránke programu www.plsk.eu. 

 

Môžete kontaktovať spoločný technický sekretariát alebo regionálne kontaktné body. Tieto inštitúcie zabezpečujú 

podporu v etape prípravy žiadosti a pri hľadaní partnera pre projekt. 

 

Najbližšie školenia pre potenciálnych žiadateľov sa uskutočnia v Jasle 19. - 20. septembra 2017 a v Szczyrku 26. - 27. 

septembra 2017. 

 

Spoločný technický sekretariát Program Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 ul. Halicka 9, 31-036 Krakov +48 12 444 15 00 

kontakt@plsk.eu 

 

Spolu meníme poľsko-slovenské pohraničie. 

 

PR-CL TP7311305 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  24 miliónov eur na dedičstvo v poľsko-slovenskom pohraničí! 
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 [Zemplínske noviny; 36/2017; 12/09/2017; s.: 24; PR-CL TP7311305 ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Máte nápad, ktorý by pomohol rozvoju nášho regiónu? Chcete spolupracovať s partnermi na druhej strane hranice? 

Neváhajte a predložte projektovú žiadosť! 

 

18. septembra 2017 sa začína ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre projekty v 

rámci Programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Žiadosti sa môžu predkladať do 10. 

novembra 2017. Podporu získajú projekty v rámci 1. prioritnej osi programu "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva cezhraničného územia". Výzvu vyhlasuje Spoločný technický sekretariát Programu Poľsko - Slovensko v 

Krakove. O finančné prostriedky sa môžu okrem iného uchádzať orgány štátnej správy a samosprávy, ich združenia a 

zväzy, jednotky zriadené štátom alebo samosprávou na účel zabezpečenia verejných služieb. Finančný príspevok môžu 

získať aj inštitúcie vzdelávacieho systému a univerzity, mimovládne neziskové organizácie, európske zoskupenia 

územnej spolupráce, cirkvi a náboženské združenia. 

 

Finančné prostriedky dostupné v rámci výzvy predstavujú 24 mil. eur. Finančný príspevok z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja (EFRR) bude predstavovať až 85 % oprávnených výdavkov projektu. Minimálna hodnota podpory 

pre projekt je 200 tisíc eur a maximálna 5 mil. eur. Výmenný kurz eura, platný v rámci výzvy, je 4.27. 

 

NA ČO POSKYTUJEME FONDY? 

 

Podporujeme výstavbu a modernizáciu rekreačnej infraštruktúry, objektov kultúrneho dedičstva a tvorbu, propagáciu 

nových a existujúcich produktov cestovného ruchu. O finančný príspevok sa môžu uchádzať projekty, týkajúce sa 

budovania spoločnej identity v regióne. 

 

Projekty môžu realizovať spoločne partneri z Poľska a Slovenska alebo, po prvýkrát v rámci programu - z Poľska, 

Slovenska a Česka (trojstranné projekty). 

 

AKO PODAŤ ŽIADOSŤ? 

 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku sa predkladá v dvoch jazykových verziách: poľskej a slovenskej. Žiadosť je 

potrebné vyplniť online v generátore, ktorý je dostupný na stránke www.eplsk.eu, najneskôr do 10. novembra 2017. 

 

Oprávnené územie programu: Na poľskej strane časti Sliezskeho, Malopoľského a Podkarpatského vojvodstva. 

 

Na slovenskej strane Žilinský kraj, Prešovský kraj a okres Spišská Nová Ves. 

 

Na českej strane okresy Vsetín, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Ostrava-mesto. 

 

KDE HĽADAŤ INFORMÁCIE? 
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Podrobné informácie o výzve a záväzných dokumentoch sa nachádzajú na stránke programu www.plsk.eu. 

 

Môžete kontaktovať spoločný technický sekretariát alebo regionálne kontaktné body. Tieto inštitúcie zabezpečujú 

podporu v etape prípravy žiadosti a pri hľadaní partnera pre projekt. 

 

Najbližšie školenia pre potenciálnych žiadateľov sa uskutočnia v Jasle 19. - 20. septembra 2017 a v Szczyrku 26. - 27. 

septembra 2017. 

 

Spoločný technický sekretariát Program Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 ul. Halicka 9, 31-036 Krakov +48 12 444 15 00 

kontakt@plsk.eu Spolu meníme poľsko-slovenské pohraničie. 

 

PR-CL TP7311305 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  24 miliónov eur na dedičstvo v poľsko-slovenskom pohraničí! 

 [Turčianske noviny; 36/2017; 12/09/2017; s.: 9; PR-CL TP7311305 ; Zaradenie: SPEKTRUM / INZERCIA] 

 

INZERCIA 

 

Máte nápad, ktorý by pomohol rozvoju nášho regiónu? Chcete spolupracovať s partnermi na druhej strane hranice? 

Neváhajte a predložte projektovú žiadosť! 

 

18. septembra 2017 sa začína ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre projekty v 

rámci Programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Žiadosti sa môžu predkladať do 10. 

novembra 2017. Podporu získajú projekty v rámci 1. prioritnej osi programu "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva cezhraničného územia". Výzvu vyhlasuje Spoločný technický sekretariát Programu Poľsko - Slovensko v 

Krakove. 

 

O finančné prostriedky sa môžu okrem iného uchádzať orgány štátnej správy a samosprávy, ich združenia a zväzy, 

jednotky zriadené štátom alebo samosprávou na účel zabezpečenia verejných služieb. Finančný príspevok môžu získať 

aj inštitúcie vzdelávacieho systému a univerzity, mimovládne neziskové organizácie, európske zoskupenia územnej 

spolupráce, cirkvi a náboženské združenia. 

 

Finančné prostriedky dostupné v rámci výzvy predstavujú 24 mil. eur. Finančný príspevok z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja (EFRR) bude predstavovať až 85 % oprávnených výdavkov projektu. Minimálna hodnota podpory 

pre projekt je 200 tisíc eur a maximálna 5 mil. eur. Výmenný kurz eura, platný v rámci výzvy, je 4.27. 
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NA ČO POSKYTUJEME FONDY? 

 

Podporujeme výstavbu a modernizáciu rekreačnej infraštruktúry, objektov kultúrneho dedičstva a tvorbu, propagáciu 

nových a existujúcich produktov cestovného ruchu. O finančný príspevok sa môžu uchádzať projekty, týkajúce sa 

budovania spoločnej identity v regióne. 

 

Projekty môžu realizovať spoločne partneri z Poľska a Slovenska alebo, po prvýkrát v rámci programu - z Poľska, 

Slovenska a Česka (trojstranné projekty). 

 

AKO PODAŤ ŽIADOSŤ? 

 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku sa predkladá v dvoch jazykových verziách: poľskej a slovenskej. Žiadosť je 

potrebné vyplniť online v generátore, ktorý je dostupný na stránke www.eplsk.eu, najneskôr do 10. novembra 2017. 

 

Oprávnené územie programu: 

 

Na poľskej strane časti Sliezskeho, Malopoľského a Podkarpatského vojvodstva. 

 

Na slovenskej strane Žilinský kraj, Prešovský kraj a okres Spišská Nová Ves. 

 

Na českej strane okresy Vsetín, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Ostrava-mesto. 

 

KDE HĽADAŤ INFORMÁCIE? 

 

Podrobné informácie o výzve a záväzných dokumentoch sa nachádzajú na stránke programu www.plsk.eu. 

 

Môžete kontaktovať spoločný technický sekretariát alebo regionálne kontaktné body. Tieto inštitúcie zabezpečujú 

podporu v etape prípravy žiadosti a pri hľadaní partnera pre projekt. 

 

Najbližšie školenia pre potenciálnych žiadateľov sa uskutočnia v Jasle 19. - 20. septembra 2017 a v Szczyrku 26. - 27. 

septembra 2017. 

 

Spoločný technický sekretariát Program Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 

 

ul. Halicka 9, 31-036 Krakov 

 

+48 12 444 15 00 kontakt@plsk.eu 
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Spolu meníme poľsko-slovenské pohraničie. 

 

PR-CL TP7311305 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  24 miliónov eur na dedičstvo v poľsko-slovenskom pohraničí! 

 [Liptovské noviny; 36/2017; 12/09/2017; s.: 11; PR-CL TP 7311305 ; Zaradenie: SPEKTRUM/INZERCIA] 

 

INZERCIA 

 

Máte nápad, ktorý by pomohol rozvoju nášho regiónu? Chcete spolupracovať s partnermi na druhej strane hranice? 

Neváhajte a predložte projektovú žiadosť! 

 

18. septembra 2017 sa začína ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre projekty v 

rámci Programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Žiadosti sa môžu predkladať do 10. 

novembra 2017. Podporu získajú projekty v rámci 1. prioritnej osi programu "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva cezhraničného územia". Výzvu vyhlasuje Spoločný technický sekretariát Programu Poľsko - Slovensko v 

Krakove. 

 

O finančné prostriedky sa môžu okrem iného uchádzať orgány štátnej správy a samosprávy, ich združenia a zväzy, 

jednotky zriadené štátom alebo samosprávou na účel zabezpečenia verejných služieb. Finančný príspevok môžu získať 

aj inštitúcie vzdelávacieho systému a univerzity, mimovládne neziskové organizácie, európske zoskupenia územnej 

spolupráce, cirkvi a náboženské združenia. 

 

Finančné prostriedky dostupné v rámci výzvy predstavujú 24 mil. eur. Finančný príspevok z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja (EFRR) bude predstavovať až 85 % oprávnených výdavkov projektu. Minimálna hodnota podpory 

pre projekt je 200 tisíc eur a maximálna 5 mil. eur. Výmenný kurz eura, platný v rámci výzvy, je 4.27. 

 

NA ČO POSKYTUJEME FONDY? 

 

Podporujeme výstavbu a modernizáciu rekreačnej infraštruktúry, objektov kultúrneho dedičstva a tvorbu, propagáciu 

nových a existujúcich produktov cestovného ruchu. O finančný príspevok sa môžu uchádzať projekty, týkajúce sa 

budovania spoločnej identity v regióne. 

 

Projekty môžu realizovať spoločne partneri z Poľska a Slovenska alebo, po prvýkrát v rámci programu - z Poľska, 

Slovenska a Česka (trojstranné projekty). 
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AKO PODAŤ ŽIADOSŤ? 

 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku sa predkladá v dvoch jazykových verziách: poľskej a slovenskej. Žiadosť je 

potrebné vyplniť online v generátore, ktorý je dostupný na stránke www.eplsk.eu, najneskôr do 10. novembra 2017. 

 

Oprávnené územie programu: 

 

Na poľskej strane časti Sliezskeho, Malopoľského a Podkarpatského vojvodstva. 

 

Na slovenskej strane Žilinský kraj, Prešovský kraj a okres Spišská Nová Ves. 

 

Na českej strane okresy Vsetín, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Ostrava-mesto. 

 

KDE HĽADAŤ INFORMÁCIE? 

 

Podrobné informácie o výzve a záväzných dokumentoch sa nachádzajú na stránke programu www.plsk.eu. 

 

Môžete kontaktovať spoločný technický sekretariát alebo regionálne kontaktné body. Tieto inštitúcie zabezpečujú 

podporu v etape prípravy žiadosti a pri hľadaní partnera pre projekt. 

 

Najbližšie školenia pre potenciálnych žiadateľov sa uskutočnia v Jasle 19. - 20. septembra 2017 a v Szczyrku 26. - 27. 

septembra 2017. 

 

Spoločný technický sekretariát Program Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 

 

ul. Halicka 9, 31-036 Krakov 

 

+48 12 444 15 00 kontakt@plsk.eu 

 

Spolu meníme poľsko-slovenské pohraničie. 

 

PR-CL TP 7311305 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  24 miliónov eur na dedičstvo v poľsko-slovenskom pohraničí! 

 [Noviny Spiša; 36/2017; 12/09/2017; s.: 24; pr-cl TP7311305 ; Zaradenie: ŠPORT] 
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24 miliónov eur na dedičstvo v poľsko-slovenskom pohraničí! 

 

Máte nápad, ktorý by pomohol rozvoju nášho regiónu? Chcete spolupracovať s partnermi na druhej strane hranice? 

Neváhajte a predložte projektovú žiadosti! 

 

Poľsko-Slovensko 

 

Európsky fond regionálneho rozvoja 

 

PL-SK 

 

18. septembra 2017 sa začína ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre projekty v 

rámci Programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Žiadosti sa môžu predkladať do 10. 

novembra 2017. Podporu získajú projekty v rámci 1. prioritnej osi programu "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva cezhraničného územia". Výzvu vyhlasuje Spoločný technický sekretariát Programu Poľsko - Slovensko v 

Krakove. I O finančné prostriedky sa môžu okrem iného uchádzať orgány štátnej správy a samosprávy, ich združenia a 

zväzy, jednotky zriadené štátom alebo samosprávou na účel zabezpečenia verejných služieb. Finančný príspevok môžu 

získať aj inštitúcie vzdelávacieho systému a univerzity, mimovládne neziskové organizácie; európske zoskupenia 

územnej spolupráce; cirkvi a náboženské združenia. 

 

Finančné prostriedky dostupné v rámci výzvy predstavujú 24 mil. eur. Finančný príspevok z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja (EFRR) bude predstavovať až 85 % oprávnených výdavkov projektu. Minimálna hodnota podpory 

pre projekt je 200 ti-sísc eur a maximálna 5 mil. eur. Výmenný kurz eura, platný v rámci výzvy, je 4.27. 

 

NA ČO POSKYTUJEME FONDY? 

 

Podporujeme výstavbu a modernizáciu rekreačnej infraštruktú-ry, objektov kultúrneho dedičstva a tvorbu, propagáciu 

nových a existujúcich produktov cestovného ruchu. O finančný príspevok sa môžu uchádzať projekty, týkajúce sa 

budovania spoločnej identity v regióne. 

 

Projekty môžu realizovať spoločne partneri z Poľska a Slovenska alebo, po prvýkrát v rámci programu - z Poľska, 

Slovenska a Češka (trojstranné projekty). 

 

AKO PODAŤ ŽIADOSŤ? 

 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku sa predkladá v dvoch jazykových verziách: poľskej a slovenskej. Žiadosť je 

potrebné vyplniť online v generátore, ktorý je dostupný na stránke www.eplsk.eu, najneskôr do 10. novembra 2017. 
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Oprávnené územie programu: Na poľskej strane časti Sliezskeho, Malopoľského a Podkarpatského vo j vodstva. 

 

Na slovenskej strane Žilinský kraj, Prešovský kraj a okres Spišská Nová Ves. 

 

Na českej strane okresy Vsetín, Frýdek-M iste k, Karviná, Nový Jičín a Ostrava-mesto. 

 

KDE HĽADAŤ INFORMÁCIE? 

 

Podrobné informácie o výzve a záväzných dokumentoch sa nachádzajú na stránke programu www.plsk.eu. 

 

Môžete kontaktovať spoločný technický sekretariát alebo regionálne kontaktné body. Tieto inštitúcie zabezpečujú 

podporu v etape prípravy žiadosti a pri hľadaní partnera pre projekt. 

 

Najbližšie školenia pre potenciálnych žiadateľov sa uskutočnia v Jasle 19. - 20. septembra 2017 a v Szczyrku 26. - 27. 

septembra 2017. 

 

Spoločný technický sekretariát 

 

Program Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 

 

ul. Halicka 9, 31-036 Krakov 

 

+48 12 444 15 00 kontakt@plsk.eu 

 

Spolu meníme poľsko-slovenské pohraničie. 

 

pr-cl TP7311305 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Neprehliadnite akcie na najbližšie dni 

 [Prešovské noviny; 36/2017; 12/09/2017; s.: 17,18; MÁRIA PIHULIČOVÁ JANA PISARČÍKOVÁ ZUZANA ROČEŇOVÁ ; Zaradenie: 

SERVIS] 

 

Pozrite si prehľad akcií na najbližšie dni z celého regiónu. 

 

UTOROK 12. 9. 
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Koncert rodákov 

 

PREŠOV. Významné podujatie sa bude konať v utorok na prešovskom amfiteátri. V rámci osláv 770. výročia od prvej 

písomnej zmienky sa tu o 18.00 hod. začne Koncert rodákov. Gratulantmi pre mesto budú prešovskí rodáci z rôznych 

oblastí, či už divadla, hudby alebo filmu. Program odštartuje o 18.00 Ľudová hudba Prešovčan, Anna Servická, Mária 

Mačošková, ďalej vystúpia Mloci, Michaella Papp, Edo Klena, Andy Belej a kapela Hrdza. Od 20.00 sa následne začne 

galaprogram, ktorý svojím vystúpením otvorí legenda slovenského džezu – Peter Lipa. Medzi gratulantmi nemôže chýbať 

ani Katka Koščová, Poddukelský umelecký ľudový súbor – PUĽS, AMC Trio, Chiki liki tua, Heľenine oči, Gapa a Groovin 

Heads, Komajota a Šarišan. Slávnostný večer uzatvorí svojím vystúpením jedna z najúspešnejších kapiel na Slovensku – 

IMT Smile. 

 

Klub priateľov DJZ 

 

PREŠOV. Klub priateľov DJZ sa bude konať v utorok o 16.00 hod. v priestoroch divadla. 

 

Odpískané 

 

PREŠOV. Niekde na konci sveta sa v ošarpanej šatni počas futbalového zápasu stretajú traja rozhodcovia. Každý z nich 

si myslí, že žije iný život, než by si zaslúžil a že sa teda stala krivda, ktorú treba napraviť. Laco chce miesto v 

rozhodcovskom tíme FIFA, Mydlo chce pomstu, Básnik chce Marianu. Komédiu Odpískané uvedú v historickej budove 

DJZ v nedeľu o 18.30 hod. 

 

Múzeum školám 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. Od utorka až do štvrtka vždy od 9.00 h. do 18.00 h. je v Ľubovnianskom múzeu – hrade pripravené 

zážitkové vzdelávanie a predstavenie muzeálnej práce pre žiakov základných škôl. S udalosťou je spojená aj výstava v 

Dome správcu v barokovom podhradí hradu Ľubovňa, kde sa žiaci môžu podeliť o ukážku najstaršieho predmetu z ich 

domovov. 

 

Beseda s cestovateľom 

 

TREBIŠOV. Zemplínska knižnica v Trebišove organizuje zaujímavú besedu s Lukášom Čechom o cestovaní, vegánstve, 

ale aj ochrane zvierat. Prvá prednáška sa začína o 10.00 hod, druhá o 16.30 hod. 

 

Grafická tvorba 
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MICHALOVCE. Mestské kultúrne stredisko predstavuje expozíciu stredoškolského pedagóga a výtvarníka Eugena 

Hochmana. Výber z grafickej tvorby ponúka pestrú expozíciu, v ktorej je zobrazená architektúra, hudba, folklór, ale aj 

čierno-biely svet. Výstava je sprístupnená do 30. septembra v malej galérii, na prvom poschodí. 

 

Výstava fotografií 

 

HUMENNÉ. Vihorlatské múzeum ponúka výstavbu fotografii nórskej drevenej sakrálnej architektúry pod názvom Drevené 

chrámy z Nórska. Vystavujú slovenskí fotografi Peter Filakovský a Miroslav Porochnavý. Starobylú architektúru a skvosty 

škandinávskych drevených chrámov si môžu návštevníci pozrieť do 31. októbra. 

 

STREDA 13. 9. 

 

Trón milosrdenstva 

 

PREŠOV. V stredu o 18.30 hod. na doskách malej scény DJZ uvedú novú hru Trón milosrdenstva. Vo chvíli pádu 

newyorských dvojičiek prebieha nemanželský pomer. Muž mal byť v práci, no bol s milenkou. Teraz si všetci myslia, že je 

mŕtvy alebo nezvestný. Táto tragická udalosť mu paradoxne ponúka možnosť, ako všetko zmeniť. Môže začať nový život, 

alebo sa ozvať manželke, ktorá mu vytrvalo volá na mobil. Musí sa rozhodnúť. Uvádzané v rámci Projektu Dvaja, tentoraz 

ukáže hercov Ľudmilu Dutkovú a Borisa Srníka. 

 

O dvoch generáloch 

 

PREŠOV. Diváka privítajú v útulnej izbičke dvoch penzionovaných generálov vo výslužbe. A so všetkým, čo k takým 

osobám patrí: s mužskou ufrflanosťou, detinskosťou vzájomného doberania sa, s chlapskou márnomyseľnosťou. S 

vlastnými snami, neobyčajnými predstavami, nič neriešiacimi rečami a spomienkami. Ich jediným partnerom je veľký 

jedálenský stôl. V hre sa predstavia Vasil Rusiňák a Jozef Tkáč, spolu s nimi Jevgenij Libezňuk. Hru O dvoch generáloch 

uvedú v stredu o 19.00 hod. na malej scéne Divadla Alexandra Duchnoviča. 

 

Free feeling & Freedom of expressions 

 

PREŠOV. Výstava Sloboda prejavu & Pocit slobody v kreslenom humore je spoločným projektom slovenských a 

nórskych organizátorov, výtvarníkov a dobrovoľníkov. Vernisáž výstavy bude v stredu o 19.00 hod. vo Wave klube. 

 

Premietanie filmu 

 

PREŠOV. V stredu od 18.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola bude v rámci projektu KineDok premietaný ďalší zaujímavý 

dokumentárny film. Tentoraz je to víťazný film 20. ročníka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jihlava v 

kategórii Najlepší český dokumentárny film s názvom FC Roma. Predstavuje regionálny tím Rómov, s ktorým ostatné 
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družstvá odmietajú zápasiť, všemožne sa tomu vyhýbajú, a keď k hre predsa dôjde, podpora z tribún rasisticky skanduje. 

Vedenie FC Roma sa však nevzdáva, apeluje na oficiálne stanovy zväzu futbalových klubov, z ktorých mnohé radšej 

zaplatia pokutu, než aby prijali ponuku vyzývateľov. Rómov jednoducho bojkotujú. 

 

Odvrátené stránka zvieracieho turizmu 

 

PREŠOV. Zaujímavá prednáška je pripravená v stredu od 18.00 hod. v kaviarni Libresso. Luxusná káva z trusu cibetiek, 

jazda na slonovi, ktorý dokáže maľovať, plávanie s delfínom v bazéne či fotky ako hladíme divokú šelmu. Toto je len 

zlomok atrakcií, ktoré sú dnes počas exotickej dovolenky populárne. Na prednáške vám povieme, prečo by ste sa 

niektorým aktivitám so zvieratami na dovolenke v juhovýchodnej Ázii či Južnej Amerike mali vyhnúť. Poradíme vám 

alternatívy, ktoré sú citlivé k zvieratám, a ktoré neukrátia miestnych od ich zárobku. Dáme vám tipy ako rozoznať ozajstné 

záchranné centrá od tých, kde dochádza k zneužívaniu zvierat. To všetko bude doplnené fotografiami z našich 

skúseností so zvieracími atrakciami a dobrovoľníckymi aktivitami v Thajsku, Indii, Kambodži, Španielsku, Bolívii, Peru, 

Ekvádore, na Filipínach a Bali. 

 

Pyžamo pre šiestich 

 

PREŠOV. Hosťujúce predstavenie Pyžamo pre šiestich uvedú na doskách kina Scala v stredu o 19.00 hod. Bernard 

plánuje romantický víkend so svojou milenkou, krásnou parížskou modelkou, v jeho okúzľujúcom farmárskom príbytku. 

Kým jeho žena Jacqueline má byť na návšteve u svojej matky. Objedná si catering na prípravu gastronomických špecialít 

a pozve svojho najlepšieho priateľa Roberta, aby mal dokonalé alibi. Je to úplne jednoduchý a zároveň geniálny plán, nie 

je nič, čo by sa mohlo pokaziť. Ale... 

 

Večerná škola fotografie s Dávidom Dorošom 

 

PREŠOV. Témou septembrovej, v poradí už šiestej Večernej školy fotografie v Christianii v stredu o 19.00 hod. bude 

čierno-biela farba. Spolu s Dávidom si ukážeme, ako pracujú s čiernobielou a aj farebnou fotografiou rôzni fotografi, 

pozrieme sa bližšie na oba spôsoby zobrazovania aj videnia reality a pokúsime sa pomenovať ich výhody a nevýhody, 

povieme si, na čo je dobré sa zamerať, či už sa rozhodneme pre čiernobielu alebo farebnú verziu sveta okolo nás. 

 

Tvorba, preklad a kritika v interdisciplinárnych súvislostiach 

 

PREŠOV. Štátna vedecká knižnica v Prešove a Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku pozývajú na vedeckú 

konferenciu pod názvom Tvorba, preklad a kritika v interdisciplinárnych súvislostiach (Ivan Macinský a slovensko-

ukrajinské literárne vzťahy), usporiadanú pri príležitosti 95. výročia narodenia a 30. výročia úmrtia osobnosti ukrajinského 

a slovenského literárneho života Ivana Macinského. Konferencia sa bude konať v stredu a štvrtok v Štátnej vedeckej 

knižnici v Prešove (Námestie mládeže 1). 
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Nočné pozorovanie 

 

MICHALOVCE. Michalovská hvezdáreň na Hrádku ponúka pre záujemcov astronomické pozorovanie oblohy, ktoré trvá 

približne hodinu. Návštevníci sa môžu tešiť na pozorovanie planét, Mesiaca, galaxií i jasných hviezd. Začiatok o 20.30 

hod. za jasného počasia, viac informácií sa dočítate na oficiálnej stránke hvezdárne. 

 

Košikárstvo 

 

TREBIŠOV. Výstavu remeselnej činnosti zo zbierkového fondu trebišovského múzea, si môžu návštevníci pozrieť do 30. 

septembra. 

 

Pod hladinou 

 

SNINA. V priestoroch kaštieľa si až do konca roka môžete pozrieť výstavu objektov humenského sochára Jaroslava 

Drotára, ktorá nesie názov Pod hladinou. 

 

Výber z tvorby 

 

SOBRANCE. Výstava Jána Kováča ponúka záujemcom výber z jeho doterajšej tvorby. V priestoroch Russayovej vily je 

expozícia sprístupnená do 24. septembra. 

 

ŠTVRTOK 14. 9. 

 

Prešovské trhy 

 

PREŠOV. Vo štvrtok vo 4 Sport Areal (Jazdecký areál) odštartujú v 7. ročníku Prešovské trhy, ktoré prinesú takmer 100 

predajcov s rôznym sortimentom tovaru. Otvorené bude od 10.00 do 20.00 hod. Pripravený je tiež program, vo štvrtok o 

16.00 hod. vystúpia Prešovskí heligonkári, o 17.00 hod. to bude skupina Jungle Label. 

 

Pub quiz 

 

PREŠOV. Ďalší pub quiz odštartuje vo štvrtok o 20.00 hod. vo Wave klube. Príď si potrápiť hlavu a zabaviť sa spolu s 

priateľmi. Čaká ťa 51 otázok, tímová práca a nenormálne ceny. 

 

Deň Polície SR 

 

PREŠOV. Pred Tatran Handball arenou (bývalá mestská športová hala) odštartuje vo štvrtok od 9.30 hod. Deň polície, na 

ktorom môžete vidieť ukážky policajnej práce a techniky, program pre deti aj dospelých. V programe vystúpia 
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PROFESIONÁLI (Helena Krajčiová, Michal Hudák, Lukáš Latinák, Peter Sklár), IMT Smile, Kandráčovci, PUĽS, 

GRIMMY, Roman Volák, COHORS PREŠOV, Hudba MV SR. 

 

Sláva Daubnerová: Solo Lamentoso 

 

PREŠOV. Neskutočný príbeh podľa skutočnej udalosti, ktorá sa pred časom objavila v médiách. Spievajúci dom v 

Štúrove, z ktorého sa roky ozývala hlučná operná hudba, inšpiroval režisérku Slávu Daubnerovú. Hosťujúce divadlo sa 

predstaví na doskách Divadla Alexandra Duchnoviča vo štvrtok o 19.00 hod. 

 

Andrej Gaj 

 

PREŠOV. Šarišská galéria v Prešove a PSK pozývajú na vernisáž výstavy Andrej Gaj (1932 – 2016) k nedožitému jubileu 

85 rokov. Vernisáž bude vo štvrtok o 16.00 hod. v Šarišskej galérii, kurátorom výstavy bude Jozef Ridilla. V programe 

vystúpi Mária Mačošková so sprievodom Igora Krettu. Výstava potrvá do 5. 11. 2017. 

 

Spomienka na Miša 

 

PREŠOV. Výstava, premietanie dokumentu a beseda venované 15. výročiu úmrtia akad. maliara Michala Čabalu sú 

pripravené vo štvrtok od 17.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 

 

Hudba pod hviezdnou oblohou – Mike Oldfield 

 

PREŠOV. Výber zaujímavostí zo života a hudobnej tvorby M. Oldfielda pod umelou hviezdnou oblohou planetária. 

Program vhodný pre dospelých a dospievajúcich. Začiatok je vo štvrtok o 18.00 hod. vo Hvezdárni a planetáriu. 

 

1. ročník Scholtzových dní 

 

POPRAD. V mestskej časti Popradu v Matejovciach od štvrtka až do nedele bude prebiehať prvý ročník kultúrno–

športovej a spoločenskej udalosti venovanej významnej osobnosti Matejoviec – K. A. Scholtzovi. V programe sa 

predstaví: Števo Skrúcaný, A. Majtnerová, DH Tatramat Matejovce, deti z materskej a základnej školy v Matejovciach, FS 

Vagonár – stará škola a DFS Venček. Programom bude sprevádzať Aďa Majtnerová. Nebudú chýbať stánky s 

občerstvením a atrakcie pre deti. V nedeľu v dopoludňajších hodinách v rímskokatolíckom Kostole sv. Štefana sa 

uskutoční slávnostná sv. omša a po jej ukončení kladenie vencov k hrobu rodiny Scholtz. Podujatie je spojené s 

prezentáciou výstavy historických výrobkov a prednáškami pre školy a pre verejnosť. V prípade nepriaznivého počasia sa 

program uskutoční v priestore športovej haly Zámoček Poprad – Matejovce. 

 

Charleyho teta 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské divadlo o 19.00 h. zahrá najslávnejšiu anglickú bulvárnu komédiu všetkých čias. 

 

Festival v múzeu 

 

SOBRANCE. Gitarové múzeum organizuje festivalový Memoriál jeho zakladateľa Jančiho Ferka. Začiatok je naplánovaný 

na 13.00 hod. v areáli múzea na Gorkého ulici. Na pódiu sa predstavia No Name, Martin Harich, Hurikán, Nirvana revival 

Band, The Shadoogies, 1. Olympic revival a mnoho ďalších. Pre návštevníkov bude nachystaný aj sprievodný program 

plní súťaží, detských atrakcií a besied so zaujímavými osobnosťami regiónu. 

 

Koncert 

 

MICHALOVCE. Zemplínske osvetové stredisko organizuje koncert swingového klaviristu Otakara Krásenského. Začiatok 

o 18.00 hod. 

 

Tvorivé dielne 

 

TREBIŠOV. Zemplínska knižnica pozýva všetky deti na tvorivé dielne, počas ktorých si môžu vyrobiť zaujímavé ozdoby. 

Hlavnou témou je morský svet a s ním spojené ryby i žraloky. Začiatok o 13.00 hod. 

 

PIATOK 15. 9. 

 

Prešovské výstavné trhy 

 

PREŠOV. Aj v piatok budú pokračovať v areáli 4 Sport Areal (Jazdecký areál) Prešovské výstavné trhy. Svoje brány 

otvoria o 10.00 hod. V rámci kultúrneho programu vystúpia o 15.00 hod. folklórny súbor Sedličan, o 16.30 hod. to bude 

hudobno-tanečné predstavenie BÚRKA /SKDK/, o 18.00 hod. sa predstaví skupina MODUS 

 

MEMORY Mariána Greksu. 90 

 

PREŠOV. Večer s kapelami The Void a Nirvana revival band. Na afterpárty s DJ-om Density sa vrátime k legendám 

rokov 90. ako sú The Cure, Smashing Pumpkins, Pearl Jam, Sonic Youth, Blur, Primal Scream a ďalší. Párty odštartuje v 

piatok o 21.00 hod. vo Wave klube. 

 

Klavírny večer 

 

PREŠOV. Večer pri klavírnych melódiách talentovanej študentky je pripravený v piatok od 18.30 hod. v Čokoládovni 

Čukoláda. 
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Kieslowski_Festival spievajúci básnici 2017 

 

PREŠOV. V piatok o 20.30 hod. začne v Christianii Kieslowski_Festival spievajúci básnici 2017. 'Urban folk', ako svoju 

tvorbu Marie Kieslowski a David Pomahač nazývajú, úplne vystihuje ich priamočiary spôsob ako spievať o vzťahu medzi 

dvoma ľuďmi. Kieslowski vytŕčajú z pesničkárskeho lo-fi undergroundu, a to rozhodne nielen vďaka producentovi, ktorým 

sa stal na albume Mezi lopatky Jan P. Muchow. Strhujúca dynamika, originálne aranžmány, citlivé beaty, vtip, silné texty 

a výborný zvuk iba dokazujú, že Kieslowski je duo, ktoré si rozumie. 

 

Podminčolské zastavenie pri kríži 

 

LIPANY. Turisti z Lipian a veriaci z blízkeho okolia sa v piatok od 13.00 hod. zúčastnia podminčolského zastavenia pri 

kríži na predvŕší Minčola. 22. ročník podujatia a svätá omša k sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónke Slovenska. 

Pri útulni pod Minčolom si môžete dopriať dobrý guľáš i zdravú vodu z lesnej studničky. 

 

Pokračovanie na str. 18. 

 

Pozrite si ďalšie akcie, ktoré sa počas najbližších dní budú konať v okolí. 

 

Stretnutie štyroch okresov na Minčole 

 

LIPANY. Stretnúť priateľov, načerpať fyzické i duchovné sily, pokochať sa nádhernou jesennou prírodou vám ponúkame 

na vrchole Minčola v rámci 28. ročníka spoločných stretnutí turistov štyroch okresov Prešov, Sabinov, Bardejov a Stará 

Ľubovňa. V rámci akcie ČISTÉ HORY bude prebiehať zber odpadu do odpadových vriec. Akcia sa začne v piatok o 11.00 

hod. 

 

Country fest – hudobný festival 

 

LIPANY. Country festival spojený s 2. ročníkom súťaže v lúpaní dreva Lipiansky lupák odštartuje v piatok o 16.00 hod. na 

Hradisku Lipany. 

 

Shakespeare forever 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Divadle Kontra o 19.00 h si môžete pozrieť produkcie popredných svetových umelcov. Hra 

Richarda III. sa blíži k svojmu záveru. Je posledná noc pred rozhodujúcou bitkou. Tu sa začína príbeh Richard after 

Richard. Na mieste večného trestu. Slávna ukrajinská herečka, držiteľka svetových ocenení, prvýkrát na Slovensku. 

 

Malý pieninský maratón 
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ČERVENÝ KLÁŠTOR. Od 10.00 do 14.00 h sa bude konať Malý pieninský maratón – beh atraktívnym a majestátnym 

prielomom Dunajca. Najmenší národný park na Slovensku je pripravený otestovať vašu kondíciu. Štartuje sa v kúpeľoch 

Smerdžonka. 

 

Špacirki po stopách filmu 

 

MICHALOVCE. Občianske združenie Priatelia Zemplína organizuje špeciálne špacirki po stopách filmu Čiara. 

Záujemcovia prejdú trasu od Michaloviec cez Zalužice, Sobrance, Tibavu, Beňatinu až do Uble, kde sa film z prostredia 

slovenskoukrajinskej hranice natáčal. 

 

O odborný výklad sa postarajú historici Martin Molnár a Matej Starják. Nástupné zastávky: 8.45 hod – Thermalpark 

Šírava, 9.00 hod. – parkovisko pri Gymnáziu P. Horova, 9.10 hod. – Železničná stanica Michalovce. 

 

Dni mesta 

 

SNINA. V prvý deň čaká na návštevníkov podujatia bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpia FS Šiňava, SZUŠ – 

tanečný odbor, FS Vihorlat, Rusínsky holosy. O 15. hodine sa s programom Rockom krokom predstaví tanečná skupina 

Čarovné ostrohy. Záverečnú hudobnú bodku o 17. hodine urobí slovenská hudobná skupina No Name. Súčasťou 

piatkového programu budú tiež akrobaticko-silová šou a predstavenie umelcov 24. Medzinárodného výtvarného festivalu. 

Miesto konania námestie, sprievodné podujatie bude 27. Sninský jarmok. 

 

SOBOTA 16. 9. 

 

Prešovské trhy 

 

PREŠOV. Aj v sobotu bude prebiehať 7. ročník Prešovských predajných a výstavných trhov spojených s Prešovskými 

parkúrovými pretekmi MercedesBenz, ktoré sa uskutočnia vo 4 SPORT Areáli (Jazdecký areál Sídl. III). Počas trhov bude 

viac ako 100 predajcov vystavovať široký sortiment tovaru. Slávnostné otvorenie pretekov bude v sobotu o 14.00 hod. 

Pripravené sú tri súťaže: súťaž Stupňovaná náročnosť do 110 cm so žolíkom, Tanečné divadlo Bodies, súťaž Skok L do 

120 cm, rozoskakovanie 130 cm, súťaž Skok S do 130 cm, rozoskakovanie 140 cm. V programe sa predstavia Tanečné 

divadlo Bodies, TaekwonDO, ŠK Ge-Beak Prešov. Kultúrny program je pripravený v sobotu o 16.00 hod. so skupinou 

Fathers a o 17.30 hod. so skupinou Swing Time For. 

 

O Červenej Čiapočke 

 

PREŠOV. Veselá rozprávka o strastiplnej ceste Červenej čiapočky za chorou babičkou. Vtipne interpretovaná striedaním 

sa dvoch hercov a bábok so živou hudbou a pesničkami. Notoricky známy príbeh, ktorý poznajú deti po celom svete, 

posunutý do súčasného uponáhľaného a pretechnizovaného sveta. V sobotu o 16.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 
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Nevesta hviezd 

 

PREŠOV. Astronomická rozprávka pod umelou hviezdnou oblohou, spracovaná na motívy klasického laponského mýtu. 

Vhodná pre najmenších školákov. V sobotu od 11.00 hod. vo Hvezdárni a planetáriu. 

 

Premiérový program FS Kapušančan 

 

KAPUŠANY. Program pri príležitosti 30. výročia založenia Folklórneho súboru Kapušančan uvedú v amfiteátri v 

Kapušanoch v sobotu o 17.00 hod 

 

Špica guláš 

 

TATRANSKÉ ZRUBY. V areáli Hotela Granit sa od 9.00 do 16.00 h uskutoční súťaž družstiev o najlepší kotlíkový guláš 

vo Vysokých Tatrách. 

 

Reel rock 

 

STARÝ SMOKOVEC. V Kaviarni a čajovni U Vlka si o 19.00 h môžete pozrieť film Nicka Rosena a Petra Mortimera Reel 

rock. 

 

Dni mesta 

 

SNINA. Program osláv mesta sa presunie na mestský futbalový štadión a bude sa niesť v duchu 90. výročia vzniku 

sninského futbalového klubu. Program sa začne o 14. hodine a účastníkov podujatia bude vítať Malá dychová hudba 

Sninčanka. Súčasťou programu bude priateľský futbalový zápas československých internacionálov. 

 

NEDEĽA 17. 9. 

 

Prešovské trhy 

 

PREŠOV. V nedeľu budú opäť pokračovať Prešovské trhy i Parkúrové preteky. Opäť sa bude súťažiť v disciplínach Skok 

ZL, Skok L 120 cm, Skok S 130 cm, rozoskakovanie 140 cm i súťaž Bariérové skákanie o prsteň s drahým opálom. 

Soľnobanská heligónka vystúpi o 14.30 hod., skupina Atlantída zahrá o 15.30 hod. 

 

Deň otvorených dverí KD Solivar 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

12. 9. 2017 

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

PREŠOV. Deň otvorených dverí v Kultúrnom dome Solivar sa uskutoční v nedeľu. Program sa začne o 10.00 hod. v 

hlavnej sále KD a otvorí ho folklórne pásmo súboru Solivarčan a Solivarík Virošni Haničko. V malej sále KD je o 11.00 

hod. pripravené interaktívne bábkové predstavenie pre malých aj veľkých Kráľ Drozdia brada. O 14.00 hod. sa začnú 

bábkové divadelné dielne. Z rozprávky do rozprávky je hudobno–zábavný program pre deti poskladaný z pesničiek z 

predstavení Babadla, kde hlavnými hrdinami budú vaše deti (16.00). Kapela The Fathers zahrá na svojom coutnry 

koncerte v hlavnej sále KD od 19.00 hod. 

 

Zbohom 

 

PREŠOV. Folklórny súbor Vranovčan a jeho folklórny muzikál nesúci v sebe posolstvo hlbokého rešpektu k tomu 

najcennejšiemu, čo máme, k ľudskému životu. Zhliadnite mrazivé i úsmevné príbehy ľudí odkrývajúce žiaľ a bôľ, ktoré do 

slovenských dedín prinášala nezmyselná vojna. Po veľmi úspešnom predstavení Čierno-Biely Svet, prichádza po troch 

rokoch FS Vranovčan s novým umeleckým dielom opäť do Prešova, o 18.30 hod. na dosky Divadla Jonáša Záborského. 

 

Retro cyklo deň 

 

SABINOV. Pozývame s vás na popoludnie plné zážitkov a hudobných i gastronomických prekvapení dňa. V nedeľu od 

13.00 hod. v parku na námestí. Aj vy vytvorte svojím oblečením či bicyklom atmosféru, aká bola v Sabinove v časoch 1. 

ČSR. 

 

Čarovná muzika 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 10.00 h divadlo Cililing Prešov zahrá rozprávku s názvom Čarovná muzika. 

Keď sa chudobných rodičov syn poberie do sveta, sám nevie, čo ho tam čaká. Interaktívna rozprávka, ktorá vychádza z 

ľudovej slovesnosti, je dopĺňaná hudbou. Pomocou zázračnej muziky ukáže najmenším, že proti zlu treba len dobrotou a 

fígľom bojovať. 

 

Tri prasiatka a vlk 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle si o 16.00 h môžete pozrieť klasickú ľudovú rozprávku tak trochu inak. Plnú 

napätia, dobrodružstiev a pesničiek. 

 

Dožinková svätá omša 

 

SNINA. Dni mesta sa zavŕšia v nedeľu v areáli starého ihriska. Budú patriť obľúbeným podujatiam Človek, pes a kôň, 

Sninské tatarčané pirohy či Dožinkové slávnosti s FS Šiňava. Návštevníci sa môžu tešiť aj na 4. ročník atraktívneho 

podujatia Stretnutie historických vozidiel pod Vihorlatom. Nedeľný program sa začne o 10.30 hod. súčasne na ihrisku i v 

kostole Povýšenia sv. Kríža, kde sa bude konať slávnostná dožinková svätá omša. 
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Divadelné predstavenie 

 

TREBIŠOV. Divadelná sála mestského kultúrneho strediska ponúka predstavenie nevernej komédie Štyria na kanape. 

Účinkujú Petra Polnišová, Henrieta Mičkovicová, Emil Horváth, Richard Stanke a Ľuboš Kostelný. Vtipná a bláznivá 

komédia vykresľuje peripetie rozpadu manželstva. Začiatok o 19.00 hod. 

 

PONDELOK 18. 9. 

 

Večer s kníhkupectvom Artforum 

 

PREŠOV. Hosť večera bude fyzik a novinár .týždňa Martin Mojžiš, ktorý predstaví reedície svojich vedeckých kníh. V 

pondelok o 19.00 hod. vo Wave klube. 

 

Herné pondelky 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Počas celého dňa sa môžete prísť do čajovne Alchýmka naučiť a zahrať si vlastné alebo 

čajovňové hry. Pravidlá ktorejkoľvek hry vysvetlí lektor Ján Pramuk. 

 

Stretnutie s poéziou 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Dome Matice slovenskej o 15.30 h. sa uskutoční stretnutie s poéziou Jána Poničana pri 

príležitosti 115. výročia narodenia autora. 

 

Shakespeare forever 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Divadle Kontra sa o 19.00 h uskutoční ďalšia produkcia popredných svetových umelcov. 

Edmund Kean, "Kráľ tragédie", najväčší shakespearovský herec, umiera 44-ročný v chudobe a sám. Spomína na život a 

lásky, na veľké shakespearovské postavy, ktorými doslova hypnotizoval, čím sa stal najlepšie plateným hercom svojich 

čias. Pip Utton je popredný sólový umelec vo Veľkej Británii a cenami ovenčený dramatik. 

 

MÁRIA PIHULIČOVÁ JANA PISARČÍKOVÁ ZUZANA ROČEŇOVÁ 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Spišiaci sa vytiahli na Inter 

 [Noviny Spiša; 36/2017; 12/09/2017; s.: 22; MARIÁN DIC ; Zaradenie: ŠPORT] 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

12. 9. 2017 

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

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Po sérii šiestich majstrovských stretnutí na ihriskách súperov v sobotu v domácej premiére 

privítala Sp. Nová Ves významný druholigový tím z Interu Bratislava, ktorý sa v novodobej histórii Slovenska predstavil po 

prvýkrát na Spiši. Táto skutočnosť bola tým pádom nielen veľkou motiváciou pre hostiteľov, ale aj nesmiernym lákadlom 

pre všetkých futbalových fanúšikov, ktorí na prvé domáce stretnutie v tejto sezóne netrpezlivo čakali. Spišiaci nastúpili do 

náročného merania síl s túžbou predviesť čo najkvalitnejší oku lahodiaci futbal, zásluhou ktorého by svojich priaznivcov 

presvedčili, že v prvej etape jesene má ich herná forma stúpajúci trend. Od úvodného hvizdu zaskočili svojho súpera 

enormným útočným tlakom a bleskurýchlym presným zásahom z kopačky Zekuciu presvedčili všetkých prítomných 

milovníkov spiškonovoveského futbalu, kto by mal byť hlavným pánom na ihrisku. Hostia ostali po tomto neuveriteľne 

rýchlom údere výrazne zaskočení a v ďalších minútach sa len veľmi ťažko dokázali presadiť vo finálnej fáze. Spišiaci totiž 

veľmi zodpovednou hrou na celej šírke ihriska kontrolovali priebeh zápasu, usilovali sa taktiež aj po nádejných brejkových 

situáciach svoj jednogólový náskok ešte zveľadiť. To sa im však síce nepodarilo, no smutní z tohto nemuseli byť. 

Súperovi totiž pozornou hrou v osobných súbojoch neustále zabraňovali prekvapiť ich koncentrovanú defenzívnu líniu a v 

útoku im nedovolili ani raz rozvlniť sieť. Bratislavské mužstvo síce svojím predvedeným výkonom nesklamalo, kedy už 

výkonnostne držalo krok s domácim tímom, ich vehementné úsilie im deľbu bodov neprinieslo. Napokon sa všetci 

presvedčili, že s veľkým nadšením bojujúcim hostiteľom naplno prialo aj športové šťastie, vďaka ktorému toto historické 

víťazstvo ubránili. Po vydretom a veľmi vzácnom triumfe nad elitným kolektívom z centra Slovenska mal neskutočnú 

radosť aj domáci tréner Branislav Ondáš. "Dozaista sme všetci radi, že po náročných stretnutiach na ihriskách súperov 

sme konečne mohli odohrať už aj majstrovský zápas na vlastnej pôde, na ktorý sme sa tešili. Presvedčili sme sa, že 

pricestoval k nám nesmierne kvalitný súper, ktorého zdolať nebolo absolútne jednoduché. Priebeh celého súboja očividne 

ovplyvnil aj náš rýchly vedúci gól, zásluhou ktorého sme prepli ešte na vyšší rýchlostný stupeň. Nepretržite sme sa snažili 

vychádzať zo zabezpečenej obrany do rýchlych kontier, čo sa nám aj úspešne darilo. Môže nás mrzieť, že keby sme 

niektoré z týchto brejkov premenili, nastávajúci vývoj duelu by bol úplne iný a nemuseli sme sa o tesné vedenie i tri body 

strachovať až do konca. Môj tím si z predvedeného výkonu zaslúži dnes veľkú pochvalu, pretože dokázal ustáť veľký tlak 

súpera a získať jeho skalp. Musím zdôrazniť, že pre nás to nebolo vôbec jednoduché meranie síl, pretože hostia z Interu 

v prevažnej väčšine držali loptu na svojich kopačkách. Ako sa nakoniec však ukázalo, stretnutie nemusí vždy vyhrať 

družstvo, ktoré má réžiu hry prevažne vo svojich rukách a loptu si drží pod kontrolou. Tak ako v predošlých súbojoch ma 

potešil výborne odvedeným výkonom náš cenný kanonier Lukáš Kubus, ktorý sa síce v dnešnom stretnutí iba zastreľoval, 

no predsa len dokázal preukázať svoje prednosti, keď si vytvoril aj dve jednoznačné príležitosti. Pre mužstvo je do týchto 

chvíľ stále veľkým príkladom, keďže nám doteraz veľmi pomohol v koncovke svojimi troma presnými zásahmi. Pevne 

verím, že tento náš ofenzívny pilier bude v nastúpenom trende pokračovať aj naďalej a svoje ďalšie góly pridá aj v 

nastávajúcich ťažkých zápasoch. 

 

Po stretnutí však nadšený určite nemohol byť asistent trénera Interu Bratislava, ktorý hodnotil predvedený výkon svojho 

tímu dosť negatívne. "Stretnutie na Spiši hodnotím z našej strany veľmi zle, pretože ma veľmi mrzí, že sme tu dnes 

nechali všetky tri body. Takýto katastrofálny nezdar na ihriskách súpera sa už totiž zopakoval po tretíkrát, z čoho sa 

musíme čím najskôr poučiť a vyvodiť si dôsledky týchto nepríjemných strát cenných bodov. 
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Osobne si myslím, že v tomto súboji sme boli hlavne veľmi nedôslední a výkonnostne pomalší ako domáci v dôležitých 

herných činnostiach. Na základe tohto problému vyústila aj táto naša dnešná prehra, keďže sme až dosť nepochopiteľne 

doplatili na krátku nekoncentrovanosť v defenzívnej činnosti hneď v úvode zápasu. Súper sa zásluhou toho dostal do 

okamžitého vedenia, čo bol v ďalšom priebehu veľmi dôležitý moment. Počas stretnutia sme sa síce aj my neprestajne 

usilovali dostávať sa pred bránu Spišiakov, no v efektivite sme sa tentoraz nepresadili a doplatili na našu neefektivitu. I 

keď sme dnes na ihrisku boli o niečo futbalovejší ako domáci, znova sme sa presvedčili, že futbal sa hrá v prvom rade na 

góly a nie na krásu." 

 

MARIÁN DIC 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Dni cyklistiky na Spiši pritiahli pozornosť 

 [spis.korzar.sme.sk; 12/09/2017; Ján Tomšík ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20645722/dni-cyklistiky-na-spisi-pritiahli-pozornost.html 

 

Podujatie si našlo svoju divácku podporu. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Aj napriek tomu, že v termíne 2. a 3. septembra 2017 si obyvatelia Spišskej Novej Vsi z ponuky 

kultúrnych a športových podujatí mali z čoho vyberať, aj športové podujatie Dni cyklistiky na Spiši (Slovenský pohár v 

cestnej cyklistike) si našiel svoju divácku podporu. 

 

Organizátor Cykloklub Spišská Nová Ves v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves urobil všetko, aby pretekajúci mali 

čo najlepšie podmienky. 

 

Na Dni cyklistiky na Spiši pricestovalo do Spišskej Novej Vsi 203 pretekárov z rôznych miest a klubov Slovenska. 

 

V prvý deň 2. septembra bola časovka so štartom v Novoveskej Hute a cieľom na Grajnári s dĺžkou 11,2 kilometra. 

Uvedenú trať najlepšie zvládol reprezentant Dukly Banská Bystrica Martin Haring v čase 23:03,91. 

 

Mládežnícke kategórie mali trať dlhú 4,6 km, najrýchlejší bol Martin Svrček z klubu CYS Akadémie Petra Sagana, ktorý 

trať zvládol za 10:32,62. 

 

V druhom dni 3. septembra bola časovka v meste Spišská Nová Ves "O štít mesta Spišská Nová Ves". 

 

Bola to bodovacia súťaž, v kategórii mužov (33,6 km – 21 kôl) ju najlepšie absolvoval Adrián Foltán z Dukly Banská 

Bystrica. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20645722/dni-cyklistiky-na-spisi-pritiahli-pozornost.html
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V kategórii mladších žiakov bol prvý Mathias Schwartzbacher z ŠK Železiarne Podbrezová . Zo starších žiakov zvíťazil 

Jakub Slivka z CYS Akadémia Petra Sagana. V kategórii kadeti získal zlato Matúš Baniar z MŠK Žiar nad Hronom. Medzi 

juniormi patril k najlepším Richard Coma z CYS Akadémia Petra Sagana. 

 

V dievčenských a ženských kategóriách si palmu víťazstva odniesli v kategórii žiačky T. Kurnická (CYS Akadémia Petra 

Sagana),kadetky: R. Paulechová (CYS Akadémia Petra Sagana), ženy a juniorky L. Hanesová (CK Banská Bystrica). 

Domáca pretekárka Nora Jenčušová z CEA Schwabik skončila medzi kadetkami druhá. 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Kráľov obľúbenec: daňové raje fungovali na našom území už v stredoveku 

 [aktuality.sk; 12/09/2017; Peter Ličák ; Zaradenie: Príbehy] 

https://www.aktuality.sk/clanok/520138/kralov-oblubenec-danove-raje-fungovali-na-nasom-uzemi-uz-v-stredoveku/ 

 

Niet pochýb o tom, že väčšina ľudí by po otázke, kto najviac preslávil Spiš, vyslovila meno Majstra Pavla z Levoče. 

Historik Miroslav Števík (51) však prekvapujúco dáva na porovnateľnú pozíciu ešte jedno meno – Majster Konrád. 

 

Historik z Múzea Spiša, v Spišskej Novej Vsi, napriek svojmu názoru vôbec nespochybňuje fakt, že autor najvyššieho 

dreveného oltára na svete, obdivovaného v levočskom Kostole svätého Jakuba, rozhodne patrí k najvýznamnejším 

osobnostiam umenia svojich čias, a to v celoeurópskom kontexte. 

 

"Toto je skrátka nespochybniteľné. No už málo sa vie, že v stredoveku pôsobil na Spiši aj iný majster porovnateľných 

kvalít, akurát vynikal v inej činnosti. Kým Majster Pavol vo svojej dielni na levočskom námestí menil drevo na unikátne 

sochy svätcov, Majster Konrád čaroval s kovom. A to, že sa o ňom toľko nehovorí, ako o slávnom rezbárovi, je aj vinou 

nás – historikov. 

 

Akosi sme tohto geniálneho zvonolejára nezaslúžene nechali v tieni Majstra Pavla. Ja si však myslím, a nie som v tomto 

názore osamotený, že v stredoeurópskom priestore preslávil Spiš Majster Konrád nemenej ako Majster Pavol," 

prezentuje svoje pevné presvedčenie spišský historik. 

 

 Zvony proti zlým duchom 

 

Svojím výskumom potvrdzuje tieto slová aj známy slovenský kampanológ Juraj Spiritza, ktorý okrem iných publikácií 

vydal aj Biografický slovník zvonolejárov činných na Slovensku v druhom tisícročí. 

 

Kampanológia, ktorej sa tento historik venuje celý život, je málo známou pomocnou historickou vedou zaoberajúcou sa 

dejinami, funkciou, akustikou, výzdobou a metódami výroby zvonov. 

 

https://www.aktuality.sk/clanok/520138/kralov-oblubenec-danove-raje-fungovali-na-nasom-uzemi-uz-v-stredoveku/
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Na území dnešného Slovenska odlievalo zvony v 14. až 19. storočí 211 zvonolejárov. Meno ich prvého a najslávnejšieho 

majstra pochádza z Iglova, dnešnej Spišskej Novej Vsi. 

 

Majster Konrád bol zakladateľom dobre prosperujúcej firmy, ktorá fungovala od roku 1357 do obdobia okolo roku 1527. 

Preslávená dielňa odliala svoj posledný zvon pred takmer 500 rokmi. 

 

Nad slovenskými mestami a dedinami sa rozlieha hlahol zvonov už deväť storočí. Pre ľudí sa stali nástrojom 

komunikácie, ich hlas oznamoval dôležité správy. 

 

Kostolné zvony zaháňali búrky, v čase vojen varovali ľudí pred nepriateľom. Zvonom sa pripisovala aj zázračná moc – 

ľudia verili, že ich zvuk dokáže zahnať zlých duchov. 

 

Spočiatku bývali malé, ukované z plechu do valcovitého tvaru podobného včeliemu úľu. Liate zvony sa začali vyrábať až 

na konci 13. storočia, najčastejšou zliatinou na ich výrobu bol cínový bronz. Aby mali aj zázračnú moc, pridávali 

zvonolejári do zvonoviny zlato, striebro a niekedy aj šperky. 

 

 Prví zvonolejári 

 

Podľa publicistu a spisovateľa literatúry faktu Jána Jančovica prvá písomná zmienka o zvonároch hovorí, že v kláštore v 

Bzovíku boli po roku 1124 až traja a prvé údaje o odlievaní zvonov na Slovensku pochádzajú z 13. storočia. 

 

V tých časoch boli najvýznamnejšími strediskami Košice a Spišská Nová Ves. Postupne sa výrobcovia zvonov objavili aj 

v Levoči, Trnave, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a v Bratislave. Niektorí z nich boli vo vojnových časoch aj 

"delolejármi". 

 

"O Majstrovi Konrádovi prezrádzajú historické pramene i archeologické nálezy, že bol nielen najvýznamnejším 

zvonolejárom svojho obdobia v Uhorskom kráľovstve, ale aj to, že v stredoveku odlial najväčší v súčasnosti známy zvon s 

váhou 13 ton! Žiaľ, o jeho osobnom živote nevieme nič. 

 

Isté je, že v polovici 14. storočia pozval Majstra Konráda uhorský kráľ Ľudovít Veľký z rodu Anjou do Vyšehradu pri 

Ostrihome, aby mu odlial veľký zvon. Vyšehrad bol vďaka kráľovi Karolovi Róbertovi, Ľudovítovmu otcovi, v tom čase 

kráľovským sídlom. V ére vlády tohto slávneho rodu zažilo Uhorské kráľovstvo azda najstabilnejšie obdobie v dejinách," 

načiera do stredovekej histórie Miroslav Števík. 

 

Pre kresťanské krajiny bolo v stredoveku typické, že prvé zvony sa objavili v kláštorných vežiach. Mnísi pomocou nich 

zvolávali veriacich na bohoslužby, oznamovali, koľká odbila. Vo vojnových rokoch rekvirovali zvony vojská, aby ich 

kovolejári pretavili na delá. Po skončení vojny ich na znak víťazstva opäť pretavovali na zvony. 
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Dejiny sú plné príkladov toho, ako sa tie najväčšie zvony stávali symbolom cirkevnej i svetskej moci. Monarchie, 

biskupstvá, králi, cári i európske metropoly sa predháňali v tom, komu budú vyzváňať najväčšie a najkrajšie zvony. 

 

A veľký zvon túžil mať vo svojom vyšehradskom sídle aj uhorský kráľ Ľudovít Veľký. Jeho túžbu splnil Majster Konrád. 

 

 Zvon pre kráľa 

 

Historik zo spišskonovoveského múzea pripomína, že vďaka maďarským archeológom sa podarilo pred polstoročím 

presne lokalizovať zvonolejáreň z roku 1357, v ktorej Konrád odlial zvon pre uhorského kráľa. 

 

Práve tento objav sa stal kľúčom k poznaniu Konrádových diel – zvonov aj krstiteľníc. Reštaurovanie fragmentov 

nájdených pri výskume majstrovej zvonolejárne umožnilo vytvoriť teoretickú rekonštrukciu zvona odliateho pre panovníka. 

 

"Treba dodať, že výsledky bádania boli veľmi prekvapujúce. Pri rekonštrukcii sa ukázalo, že Konrádov kráľovský zvon mal 

výšku 300 centimetrov, dolný priemer 280 centimetrov a jeho váha sa približovala k 13 tonám! Dodnes nie je známe, že 

by bol v stredovekej Európe odliaty väčší zvon," uvádza Miroslav Števík. 

 

Jeho Veličenstvo Ľudovít Veľký sa za unikátny zvon Konrádovi a jeho bratom Jánovi a Mikulášovi, ktorí mu pomáhali, 

veľkoryso odvďačil. Ako stojí v historických záznamoch, kráľ prijal troch bratov medzi svojich familiárov a umožnil im 

usadiť sa kdekoľvek v Uhorskom kráľovstve. 

 

Pridal aj bonus – zo svojich domov a kúrií nemuseli platiť dane ani žiadne iné poplatky. Tak to stojí čierne na bielom na 

listine z roku 1357 podpísanej štedrým panovníkom. Daňové raje nie sú výmyslom dneška, fungovali už v stredoveku. 

 

 Miesto prianí 

 

"Po kráľovej ponuke sa Majster Konrád rozhodol usadiť na Spiši, kde v tom čase existovala najrozsiahlejšia sieť sídiel 

mestského charakteru v strednej Európe. Väčšina z nich bola súčasťou známej Provincie XXIV spišských miest, vrátane 

Iglova, dnešnej Spišskej Novej Vsi, ktorý si vybral za svoj domov. Podľa niektorých náznakov a indícií mal svoju slávnu 

dielňu v blízkosti niekdajšej Rožňavskej ulice. 

 

Iglov si nevybral náhodou, rozhodlo to, že s mestom bola spätá stáročná tradícia ťažby a spracovania rúd, najmä 

železných a medených. Na výrobu zvonov i krstiteľníc do kostolov používal Konrád zliatinu medi a cínu a v Iglove našiel 

vynikajúce podmienky pre svoje umelecké remeslo," konštatuje historik z Múzea Spiša. 

 

Spišskonovoveský primátor Ján Volný s potešením hovorí, že najnavštevovanejším miestom metropoly Spiša je dnes 

Miesto prianí s malým aj veľkým zvonom a podobizňou Majstra Konráda z vyšnoružbašského ateliéru akademického 

sochára Štefana Kovaľa. 
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Lenže na pamätnej tabuli je meno Konrád Gaal. Ako nám o tejto malej záhade povedal historik Miroslav Števík, ide o 

chybný údaj, ktorý sa zrodil pri nesprávnej interpretácii historickej listiny. 

 

 Miriam Kalisová o exmanželovi Šmahelovi: Našli sme cestu, ako fungovať ďalej 

 

Starší bádatelia prisúdili priezvisko, ktoré patrilo mešťanovi Salomonovi Gaalovi, slávnemu kráľovskému zvonolejárovi. 

 

Vďaka spolupráci slovenských a maďarských kampanológov, a fragmentom dekoračných motívov a matríc, nájdených pri 

archeologickom výskume vo Vyšehrade, sa podarilo odborníkom určiť diela vysokej umeleckej hodnoty z kovolejárskej 

dielne Majstra Konráda. 

 

Dnes sa stopercentne vie, že jeho zvony boli odliate pre veže kostolov v Spišskej Sobote, Kysaku a v poľskej dedine 

Nižné Lapše, Konrádove krstiteľnice sú v kostoloch v Gelnici a Podolínci. Slávny majster mal aj svojich nasledovníkov, 

ktorí odliali dva zvony pre Kostol Panny Márie v Krakove. 

 

"Znamená to, že v stredoveku boli naši zvonolejári vysoko uznávaní aj v Poľskom kráľovstve, vrátane sídla jeho kráľov. Aj 

to svedčí o vysokej umeleckej úrovni spišských majstrov, ktorých slávu položil práve Majster Konrád. Žiaľ, s koncom 

stredoveku sa skončila aj táto éra iglovského zvonolejárstva trvajúca približne 170 rokov. 

 

Hoci Spišská Nová Ves bola po dlhé stáročia sídlom mnohých uznávaných cechov, žiadne remeslo nepreslávilo toto 

mesto v Európe tak, ako sa to podarilo kráľovskému Majstrovi Konrádovi a jeho nasledovníkom," konštatuje historik 

Miroslav Števík. 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Kam za kultúrou - utorok 12. septembra 

 [korzar.sme.sk; 12/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20644376/kam-za-kulturou-utorok-12-septembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Malý Yeti o 15.00, 16.00, 17.30, TO o 15.20, 18.00, 19.50, 20.50, Veľká oriešková lúpež 2 o 15.40, 

Čiara o 15.10, 17.50, 20.20, Po strništi bos o 18.20, Annabelle 2: Stvorenie zla o 20.40, Emoji Film o 16.10, Terminátor 2: 

Deň zúčtovania 3D o 18.10, Barry Seal: Nebeský gauner o 21.00, Hurvínek a kúzelné múzeum o 15.30, Logan Lucky: 

https://korzar.sme.sk/c/20644376/kam-za-kulturou-utorok-12-septembra.html
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Miliónová lúpež o 20.50, Temná veža o 17.40, Zabijakov osobný strážca o 20.00, BABSKÁ JAZDA - Ktorý je ten pravý? o 

18.00 hod., STER CENTURY CINEMAS - Malý Yeti o 15.50, To o 18.10, 20.10, Logan Lucky: Miliónová lúpež o 15.40, 

20.00, Barry Seal: Nebeský gauner o 16.20, Po strništi bos o 17.50, Temná veža o 18.30, Zabijakov osobný strážca o 

16.00, Annabelle 2: Stvorenie zla o 20.40, Čiara o 18.00, 20.20 hod., ÚSMEV - Logan Lucky: Miliónová lúpež o 18.00, 

Cestovateľské kino: Brazília o 20.00, Letné kino na dvore: Proti prírode o 20.30 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER 

CENTURY CINEMAS - To o 18.10, 20.10, Malý Yeti o 15.50, Logan Lucky: Miliónová lúpež o 15.40, 20.00, Po strništi bos 

o 17.50, Zabijakov osobný strážca o 16.00, Annabelle 2: Stvorenie zla o 20.40, Čiara o 18.00 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Rimanka o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Denník Anny Frankovej 

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); Maďarská 

grafika na začiatku XXI. storočia (do 1. 10.), MIROSLAV RÓNAI: Výstava realizovaná pri príležitosti životného jubilea - 

vernisáž o 17.00 hod. (8. 10.), 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.), Dedičstvo 

Karola Veľkého (do 8. 10.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v 

umení; 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.), 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) - KATA TRANKER 

(HU) – La Mére qui Flâne (do 15. 9.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické 

hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a 

mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác 

autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, 

košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA 

UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra 

Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; Výstavy: Krivé zrkadlo, Kontajner spomienok, 

Peter Smik: Krabice, MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ 

DOM: Provinčný dom v SNV - história; Dobrú chuť, ctihodní mešťania; Slovenský ornament očami Spišiakov; Voda, duša 
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zeme; More - vedecká hračka; Žijem na strome a je mi dobre; Petang v múzeu? Prečo nie?!; Spišské osvetové stredisko 

(Zimná 47) - Výstavy: Umenie v parku (pred Evanjelickým kostolom a na Radničnom námestí) Výstava neprofesionálnych 

fotografov; (Zimná 47) Spišská paleta; Ekovýkres, Ekokomix, BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 

9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo 

spieva, SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od maľučkeho mala 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Etno bubny o 17.00 hod., Roztoč to! o 18.00 hod. 

Café Európa: :Ako vyrovnať platy medzi východom a západom? o 17.30 hod., Zaostrené na: Aki Karismäki Zmluva s 

vrahom o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - TO o 17.00, 18.20, 19.50, 20.50, Malý Yeti o 15.00, Čiara o 18.10, 20.40, Veľká oriešková lúpež 2 

o 15.40, Annabelle 2: Stvorenie zla o 20.10, Hurvínek a kúzelné múzeum o 16.30, Logan Lucky: Miliónová lúpež o 18.30, 

Barry Seal: Nebeský gauner o 21.00, Emoji Film o 15.20, Malý Yeti o 15.50, BABSKÁ JAZDA - Ktorý je ten pravý? o 

18.00 hod., POPRAD: CINEMAX - Malý Yeti o 15.00, TO o 18.00, 20.50, Annabelle 2: Stvorenie zla o 20.40, Čiara o 

17.50, Hurvínek a kúzelné múzeum o 16.00, Logan Lucky: Miliónová lúpež o 20.20, Veľká oriešková lúpež 2 o 15.40, 

BABSKÁ JAZDA - Ktorý je ten pravý? o 18.00 hod., HUMENNÉ: FAJN - Čiara o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - HB: Odpískané o 18.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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

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

národopisu s trojrozmerným materiálom; ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 

13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava 770 - Prešov - 

mesto v srdci Európy (do 5. 11.), NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby 

a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: 

Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, 
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LEVOČA: HISTORICKÁ RADNICA (Nám. Majstra Pavla 2) - Mucha na obraze (do 30. 9.), Moje druhé ja (do 15. 9.), 

GALÉRIA MESTA: Hommage á Majster Pavol (do 15. 9.), KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - Peter Pollág 

- Výstup na Zelené pleso (do 20. 9.), POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: 

Odkryté hodnoty; ELEKTRÁREŇ TG - Lukáš Pažitka - Krajiny (do 1. 10.), ART KLUB TG - Výstava: Robert Vano - 

Memories, vernisáž o 17.00 hod., STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok 

Tatranskej galérie, 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.), 

Skvosty východu v známkovej tvorbe Františka Horniaka (do 25. 10.), STROPKOV: KAŠTIEĽ - Výstava: Mária, matka 

Ježišova (do 30. 11.) 

 

ZÁBAVA 

 

LEVOČA: KONGRESOVÁ SÁLA: Koncert vážnej hudby o 19.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  Pohotovosť v lekárňach - utorok 12. septembra 

 [korzar.sme.sk; 12/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20644384/pohotovost-v-lekarnach-utorok-12-septembra.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. 

 

Medzilaborce 

https://korzar.sme.sk/c/20644384/pohotovost-v-lekarnach-utorok-12-septembra.html
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Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 

 

Stropkov 

 

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 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

NA ZÁPADE, Hutnícka 3039/20, +421 53 4298708 

 

V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Gelnica 

 

Lekáreň Gelnica, Športová 46, +421 534489514 

 

Lekáreň otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 19.00, v sobotu od 8.00 do 12.00, nedeľa zatvorené. 

 

Rožňava 

 

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. 

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň Elixír, Obchodná 3, +421 52 43 24444 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 
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Poprad 

 

Dr. Max, Dlhé hony 1 

 

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

 

Humenné 

 

Pri kaštieli, Mierová 33/1, +421 577880181 

 

V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 

 

Bardejov 

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Svidník 

 

MEDIC SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 

 

Lekárne otvorené počas pracovných dní od 16.00 do 18.00, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 9.00 do 16.00 hod. 

 

Sobrance 

 

PRIMULA, Hollého 222, +421 56 6522330 

 

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

 

Snina 

 

Dr. Max, Strojárska 104 

 

Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Trebišov 
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ALEXIS, J. Záborského 3777/1A, +421 056/6727020 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

JASMINE, Štefánikova ulica 1387/4, +421 056/6443497 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Rekord: Načapali 25 opilcov za volantom 

 [Korzár; 210/2017; 12/09/2017; s.: 2; krs ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Taký úlovok si policajti za týždeň nepamätajú. 

 

KOŠICE.  

 

Počas uplynulého týždňa policajti odhalili v kraji 25 šoférov, ktorí pred jazdou vypili alkohol. Na území Košického kraja 

zaznamenali minulý týždeň aj šesť nehôd, ktoré potúžení ľudia za volantom spôsobili. 

 

Nafúkali vyše jedného promile 

 

"Jedenásti nafúkali vyše jedno promile a nevyhli sa trestnému stíhaniu. Iba od piatka (8.9.) do nedele (10.9.) polícia 

odhalila až sedem vodičov, ktorí sa pred jazdou "posilnili" alkoholom," vysvetľuje krajská policajná hovorkyňa Lenka 

Ivanová. Pri kontrole množstva alkoholu v krvi nafúkali viac ako 1 promile. Jeden z vodičov dokonca nemal vodičák. 

"Rastislav z okresu Košiceokolie v piatok večer šoféroval Škodu Fabia v Sadoch nad Torysou na Byster. Pred koncom 

Zdoby pri vchádzaní do mierneho ľavotočivého oblúka zišiel mimo cesty. Potom pokračoval v jazde po tráve a narazil do 

dopravnej značky a skončil v priekope. Pri dychovej skúške nafúkal 1,28 mg/l alkoholu v dychu (2,67 promile)," 

dozvedáme sa od Ivanovej. Podobným hriešnikom je aj 41-ročný Silvester zo Spišskej Novej Vsi. Ten v spomínanom 

meste šoféroval s 0,70 mg/l alkoholu v dychu (1,46 promile). Košičan Marián zas v piatok nafúkal 0,83 mg/l alkoholu v 

dychu (1,73 promile). 

 

Nevodička si dala na guráž? 
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"V sobotu Michal z okresu Spišská Nová Ves šoféroval auto s 1,46 promile alkoholu. Policajti v Trebišovskom okrese 

zas odhalili Vranovčana Reného s 1,33 promile. V nedeľu si sadla za volant nevodička z okresu Košice–okolie. Keď ju 

zastavila hliadka na Zemplínskej šírave, nafúkala 0,73 mg/l alkoholu v dychu (1,52 promile)." V Gelnici sa Miroslav 

posilnil pred jazdou, no netušil, že bude fúkať. A nafúkal 1,21 promile. Voči "alkoholom posilneným" vodičom polícia 

vzniesla obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade dokázania viny hrozí obvineným 

vodičom až jeden rok za mrežami. 

 

(krs) 
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