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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Priebeh súťaží ,,NAJ mesto a obec Slovenska 2017" a ,,Primátor/Starosta Slovenska 2017" na 

SLOVAKREGION.SK 

     [Obecné noviny; 43/2017,44/2017; 31/10/2017; s.: 11; slovakregion.sk ; Zaradenie: SÚŤAŽ] 

1.2. Minister životného prostredia László Sólymos udelil ocenenie Dedina roka 2017 

     [Obecné noviny; 43/2017,44/2017; 31/10/2017; s.: 4; Mária ZAUŠKOVÁ ; Zaradenie: DEDINA ROKA 2017] 

1.3. Najčastejšie problémy a chyby pri navrhovaní cyklistickej infraštruktúry 

     [Obecné noviny; 43/2017,44/2017; 31/10/2017; s.: 14,15; Radovan ČERVIENKA ; Zaradenie: ŠKOLSTVO] 

1.4. Znova v hodine dvanástej 

     [kosickespravy.sk; 06/11/2017; kosickespravy.sk ; Zaradenie: Šport] 

1.5. Volebné výsledky z nášho mesta: Takto volili ľudia v Spišskej 

     [spisska.dnes24.sk; 06/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.6. Okrúhle výročia na pondelok 6. novembra 2017 

     [teraz.sk; 06/11/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

1.7. Slovensko: Historický kalendár na 6. novembra 

     [teraz.sk; 06/11/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

1.8. Smrteľná meningitída ohrozuje najmä deti, dôležitý je rýchly zásah 

     [webmagazin.sk; 06/11/2017; TASR ; Zaradenie: Webmagazín] 

1.9. Outsiderovi basketbalisti Prievidze nechceli dať šancu. Takto to dopadlo 

     [myprievidza.sme.sk; 06/11/2017; Ivan Mriška, basketliga.sk ; Zaradenie: Prievidza / Šport] 

1.10. Polícia zastavila auto, jeho posádka fajčila marihuanu 

     [spis.korzar.sme.sk; 06/11/2017; Róbert Bejda ; Zaradenie: Spiš Korzár / Krimi zo Spiša] 

1.11. Skvelá správa: Mikuláš zvíťazil v ankete Naj mesto Slovenska 2017! 

     [mikulas.dnes24.sk; 06/11/2017; Tomáš Batiz ; Zaradenie: Mikuláš] 

1.12. Dvoch mladíkov, ktorí mali pri sebe sušenú rastlinu prezradil zápach 

     [noviny.sk; 06/11/2017; redakcia/AZ ; Zaradenie: Krimi] 

1.13. Vyžrebovali sme výhercov lístkov na Adama Ďuricu 

     [korzar.sme.sk; 06/11/2017; Monika Almášiová ; Zaradenie: Korzár / Kultúra] 

1.14. Spoznali sme NAJ mesto Slovenska. Brezno sa prebojovalo až do TOP 3 

     [brezno.dnes24.sk; 06/11/2017; Jakub Forgács ; Zaradenie: Brezno] 

1.15. Vonku sú už výsledky súťaže o NAJ mesto Slovenska: Takto sa umiestnili Michalovce! 

     [michalovce.dnes24.sk; 06/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Michalovce] 

1.16. Vonku sú už výsledky súťaže o NAJ mesto Slovenska: Takto sa umiestnila Spišská! 

     [spisska.dnes24.sk; 06/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.17. Poznáme NAJ mesto Slovenska. Tipnete si, ako nakoniec dopadol Lučenec? 

     [lucenec.dnes24.sk; 06/11/2017; Jakub Forgács ; Zaradenie: Lučenec] 

1.18. Vonku sú už výsledky súťaže o NAJ mesto Slovenska: Takto sa umiestnilo Humenné! 

     [humenne.dnes24.sk; 06/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Humenné] 

1.19. Poznáme NAJ mesto Slovenska. Tipnete si, ako nakoniec dopadla Revúca? 
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     [revuca.dnes24.sk; 06/11/2017; Jakub Forgács ; Zaradenie: Revúca] 

1.20. Poznáme NAJ mesto Slovenska. Tipnete si, ako nakoniec dopadla Bystrica? 

     [bystrica.dnes24.sk; 06/11/2017; Jakub Forgács ; Zaradenie: Bystrica] 

1.21. Krajské voľby sú za nami: 5 obcí v okrese Spišská, kde zaznamenali najvyššiu účasť 

     [spisska.dnes24.sk; 06/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.22. Poznáme NAJ mesto Slovenska. Tipnete si, ako nakoniec dopadol Zvolen? 

     [zvolen.dnes24.sk; 06/11/2017; Jakub Forgács ; Zaradenie: Zvolen] 

1.23. Vonku sú už výsledky súťaže o NAJ mesto Slovenska: Takto sa umiestnil Prešov! 

     [presov.dnes24.sk; 06/11/2017; Ľubomír Hudačko ; Zaradenie: Prešov] 

1.24. Festival Puberťák otvorí HaDivadlo z Brna hrou V. Havla Vernisáž 

     [teraz.sk; 06/11/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

1.25. Florbalistka Hrehušová: Prispeli sponzori i rodičia. Splnili sme si sen 

     [pravda.sk; 06/11/2017; FLICKR.COM/IFF ; Zaradenie: Šport] 

1.26. Úspešná predohrávka hokejistov: Topoľčany zdolali tabuľkového suseda po nájazdoch 

     [topolcany.dnes24.sk; 06/11/2017; TASR/Dnes24.sk ; Zaradenie: Topoľčany] 

1.27. Pekný úspech pre naše mesto: Rožňava v TOP 20! 

     [roznava.dnes24.sk; 06/11/2017; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

1.28. Zomrel dramaturg, scenárista a režisér Mikuláš Fehér 

     [pravda.sk; 06/11/2017; SITA ; Zaradenie: Kultúra] 

1.29. Zomrel dramaturg, scenárista a režisér Mikuláš Fehér 

     [myzvolen.sme.sk; 06/11/2017; SITA ; Zaradenie: Zvolen / Spoločnosť] 

1.30. Najkrajšia obec a najkrajšie mesto Slovenska 2017 sú známe. Uhádli by ste víťazov? 

     [dobrenoviny.sk; 06/11/2017; Lenka Miškolciová ] 

1.31. Zomrel dramaturg, scenárista a režisér Mikuláš Fehér 

     [mytrnava.sme.sk; 06/11/2017; SITA ; Zaradenie: Trnava / Spravodajstvo] 

1.32. Florbal-MS: V nominácii SR 11 legionárok z českej extraligy 

     [dobrenoviny.sk; 06/11/2017; TASR ] 

1.33. Florbal-MS: V nominácii SR 11 legionárok z českej extraligy 

     [teraz.sk; 06/11/2017; TASR, Dominika Zúborová ; Zaradenie: Šport] 

1.34. Dobré rozprávky z Lidla skutočne víťazia nad zlom 

     [topky.sk; 06/11/2017; Lidl ; Zaradenie: Dobre vedieť] 

1.35. Florbal-MS: V nominácii SR 11 legionárok z českej extraligy 

     [24hod.sk; 06/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.36. Nový týždeň je tu: Viete o týchto akciách v Spišskej? Radíme zažiť! 

     [spisska.dnes24.sk; 06/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.37. FOTO: Staré Hory nasúkali Králikom poltucet, Dukla prekvapivo nestačila na Kalinovo 

     [bbonline.sk; 06/11/2017; Peter Mútňan, foto: Miloslav Hlaváček ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.38. Zastavili auto s "arómou" 

     [JOJ, 12:00; Noviny o 12:00; 06/11/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.39. Zatavili auto s "arómou" 
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     [JOJ, 17:00; Prvé noviny; 06/11/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.40. Vykrádanie áut 

     [JOJ, 19:00; Krimi; 06/11/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.41. Vrecúško hodil do kanalizácie 

     [JOJ, 19:00; Krimi; 06/11/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.42. Seniori nad 70 rokov za mestskú nezaplatia 

     [Noviny Spiša; 44/2017; 07/11/2017; s.: 2; sita ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

1.43. Cintorín v Spišskej Novej Vsi rozšíria 

     [Noviny Spiša; 44/2017; 07/11/2017; s.: 3; sita ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

1.44. KRIMI správy zo Spiša 

     [Noviny Spiša; 44/2017; 07/11/2017; s.: 2; KRISTIÁN SABO;RÓBERT BEJDA ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

1.45. K úplnej spokojnosti chýbali sekundy 

     [Noviny Spiša; 44/2017; 07/11/2017; s.: 25; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.46. Kuriozity, podnety, prešľapy: Prierez voľbami na celom východe 

     [Prešovské noviny; 44/2017; 07/11/2017; s.: 10; JANA PISARČÍKOVÁ, MÁRIA PIHULIČOVÁ, MICHAL FRANK, ; Zaradenie: 

VOĽBY DO VÚC 2017] 

1.47. Babadlo štartuje spoluprácu s ďalšími divadlami. Prinesie alternatívu 

     [Prešovské noviny; 44/2017; 07/11/2017; s.: 11; MÁRIA PIHULIČOVÁ ; Zaradenie: KULTÚRA/INZERCIA] 

1.48. Neprehliadnite akcie na najbližšie dni 

     [Prešovské noviny; 44/2017; 07/11/2017; s.: 22,23; MÁRIA PIHULIČOVÁ ZUZANA ROČEŇOVÁ OLIVER ONDRÁŠ ; Zaradenie: 

SERVIS/NIZERCIA] 

1.49. My sme najkrajší! 

     [Plus jeden deň; 256/2017; 07/11/2017; s.: 9; jap ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.50. Kde bude urgentný príjem fungovať po novom 

     [Nový Čas; 256/2017; 07/11/2017; s.: 12,13; Jozef Čavojec , nin ; Zaradenie: SERVIS] 

1.51. Pred rokom montoval solárne panely, dnes rozhoduje extraligové zápasy 

     [osporte.sk; 07/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Hokej] 

1.52. Pohotovosť v lekárňach - utorok 7. novembra 

     [korzar.sme.sk; 07/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.53. Kam za kultúrou - utorok 7. novembra 

     [korzar.sme.sk; 07/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.54. V basketbalovom derby zdolal Svit rivalov zo Spišskej 

     [spis.korzar.sme.sk; 07/11/2017; Marián Dic ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.55. Kým postavili v Hurbanove pivovar, miestni si vyrábali tisíce litrov vína 

     [aktuality.sk; 07/11/2017; Vladimír Kampf ; Zaradenie: Reportáže] 

1.56. Na Spiši sa to skončilo 

     [Prešovský večerník; 07/11/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

1.57. V meste RAŠI VYHRAL len na Luníku IX 

     [Košice Dnes; 212/2017; 07/11/2017; s.: 4,5; ROK, PS ; Zaradenie: TÉMA DŇA] 

1.58. Slováci vedia po anglicky lepšie ako Maďari či Česi 

     [Pravda; 256/2017; 07/11/2017; s.: 21,22,23,24,26,32,33,34,35,36; Zuzana Hlavačková ; Zaradenie: Práca a kariéra] 
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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Priebeh súťaží ,,NAJ mesto a obec Slovenska 2017" a ,,Primátor/Starosta Slovenska 

2017" na SLOVAKREGION.SK 

 [Obecné noviny; 43/2017,44/2017; 31/10/2017; s.: 11; slovakregion.sk ; Zaradenie: SÚŤAŽ] 

 

Portál SLOVAKREGION.SK - www.slovakregion.skje celoslovenským informačným portálom. 

 

Okrem užitočných informácií o Slovensku na portáli nájdete prezentácie miest a obcí doplnené fotografiami, údaje o 

krajoch Slovenska, turistické informácie, prezentácie škôl, fotogalérie... Portál je pravidelne aktualizovaný a dopĺňaný o 

podujatia, aktuality a všeobecné informácie z regiónov. 

 

Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska 2017 

 

Už po desiaty rok portál SLOVAKREGION.SK vyhlasuje súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska. Súťaž, ktorú si obľúbila 

široká verejnosť sa teší velkému záujmu. IX. ročník súťaže prebieha od 1. 4. 2017 od 12. hod. do 31. 10. 2017 do 12. 

hod. 

 

Súťaž je určená pre všetkých, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska. Hlasovať za mesto/obec je možné 

pomocou hlasovacieho banneru, ktorý je umiestnený pod prezentáciami miest a obcí. Po pridaní hlasu sa mestu/obci 

pripočíta jeden hlas. Rozhodnúť sa môže každý individuálne. To znamená, že môžete hlasovať podľa svojho bydliska, 

sympatií alebo si vyberiete miesto, kde sa Vám páči. 

 

Priebežné poradie miest k 18. 10. 2017 

 

1. Bardejov 

 

2. Spišská Nová Ves 

 

3. Puchov 

 

4. Brezno 

 

5. Levoča 

 

6. Prievidza 
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7. Liptovský Mikuláš 

 

8. Sabinov 

 

9. Trnava 

 

10. Ružomberok 

 

Priebežné poradie obcí k 18.10. 2017 

 

1. Halič 

 

2. Vinodol 

 

3. Smižany 

 

4. Spišské Tomášovce 

 

5. Sedliacka Dubová 

 

6. Nižná Olšava 

 

7. Ilija 

 

8. Vydrná 

 

9. Jarabá 

 

10. Iliašovce 

 

Pravidlá súťaže: 

 

Súťaží sa v kategóriách NAJ mesto Slovenska 2017 a NAJ obec Slovenska 2017. 

 

1.) Do súťaže sa majú právo prihlásiť osoby prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk. Hlasovať môžu len 

registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené údaje. 
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2.) Hlasovať za jedno a to isté mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu (to znamená, že jedno a to isté 

mesto/obec dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov denne). Hlasovať môžete na viac miest a obcí v 

priebehu jednej hodiny. Hlasujte kliknutím na "Pridaj hlas" v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta/obce. 

 

3.) Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov odovzdávajúcich hlas. 

 

Výsledky budú zverejnené 6.11. 2017 o 12:00 hod. 

 

Súťaž o Primátora/ Starostu Slovenska 2017 

 

Už siedmy rok portál SLOVAKREGION.SK prináša doplnkovú súťaž o Primátora/Starostu Slovenska. VI. ročník súťaže 

prebieha od 1.4.2017 od 12. hod. do 31.10. 2017 do 12. hod. 

 

Súťaží sa v kategóriách Primátor Slovenska 2017 a Starosta Slovenska 2017. 

 

Ak máte záujem podporiť svojho primátora/starostu, zašlite prosím krátky popis s kladnými aktivitami a úspešnými 

projektmi, ktoré vykonal pre Vaše mesto/obec. 

 

Popis je možné zaslať pomocou banneru, ktorý je umiestnený pod každou prezentáciou mesta/obce. Na konci súťaže 

bude zo všetkých zaslaných popisov - podporných hlasov vybratý primátor/starosta, ktorý svojimi aktivitami a 

realizovanými projektmi najviac prispel k rozvoju svojho mesta alebo obce. 

 

Výhry a ceny: 

 

Výsledky budú zverejnené 6.11.2017o 12:00 hod. Víťazných 10 miest a 10 obcí získa: 

 

1. - 3 . MIESTO 

 

Celoslovenská propagácia v médiách, sada kvetináčov, Cestovný lexikón Slovenskej republiky, grafický banner o 

meste/obci na portáli SLOVAKREGION.SK v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov, propagačné materiály a diplom. 

 

4.-10. MIESTO 

 

Celoslovenská propagácia v médiách, propagačné materiály, rozšírená prezentácia na portáli SLOVAKREGION.SK a 

diplom. 

 

Víťazný Primátor a Starosta získa: 
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Celoslovenská propagácia v médiách, propagačné materiály, Cestovný lexikón Slovenskej republiky, rozšírená 

prezentácia na portáli SLOVAKREGION.SK, pohár pre víťaza a diplom. 

 

Ceny pre hlasujúcich v oboch súťažiach: 

 

Aj tohto roku sa organizátori rozhodli podporiť hlasujúcich zaujímavými cenami. Každý prihlásený užívateľ, ktorý 

zahlasuje, sa dostáva do zlosovania o mesačné výhry. Čím viac hlasov užívateľ odovzdá, tým má väčšiu šancu na 

úspech. 

 

Každý mesiac z pomedzi hlasujúcich žrebujeme výhercov hodnotných cien: 

 

1) pobyty pre dve osoby na dve noci 

 

2) rodinné vstupy do wellness 

 

3) Cestovné lexikóny Slovenskej republiky 

 

4) software Zoner Photo Studio X 

 

Všetky ceny na: http://www.slovakregion.sk/sutaze/2017/cer)y 

 

Ceny pre hlasujúcich venovali: 

 

Ubytovacie poukazy pre hlasujúcich venovali nasledovné ubytovacie zariadenia: 

 

Arma s.r.o. - Horský hotel Šachtička Banská Bystrica, Boutique Hotel Dubná Skala - Žilina, Hotel Barónka - Bratislava, 

Hotel Impozant - Snowland Valčianska dolina, Hotel Metropol a.s. - Spišská Nová Ves, Hotel sv. Michal s.r.o. - Skalica, 

Hotel Tatra - Bratislava, Kúpele Aphrodite - Rajecké Teplice, Kúpele Brusno a.s. - Liečebná dom Poľana, Kúpele 

Kováčova s.r.o. - Liečebný dom Detvan, Penzión Javorina - Čičmany, Penzión Lesnica - Smižany, Residence Hotel & 

Club s.r.o. - Donovaly 

 

Vecné ceny pre hlasujúcich venovali: Aqua Kubín s.r.o. - aquapark, Astor Slovakia s.r.o. - Cestovný lexikón Slovenskej 

republiky, Polplast-SK s.r.o. - profesionál vo svete kvetináčov, Thermalpark DS a.s. - Dunajská Streda, Zoner s.r.o. - 

vývoj programu Zoner Photo Studio 

 

Viac informácií na: http://www.slovakregion.sk/sutaze/2017 

 

Späť na obsah 
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1.2.  Minister životného prostredia László Sólymos udelil ocenenie Dedina roka 2017 

 [Obecné noviny; 43/2017,44/2017; 31/10/2017; s.: 4; Mária ZAUŠKOVÁ ; Zaradenie: DEDINA ROKA 2017] 

 

Súťaž, ktorú vyhlásil rezort životného prostredia spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia, Spolkom pre 

obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska, sa konala už po deviatykrát. 

 

Zástupcovia obcí úspešných v súťaži Dedina roka 2017 si v Oravskej Polhore (okres Námestovo) prevzali ocenenia z rúk 

šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa. 

 

,,Cieľom súťaže je predovšetkým povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova s ohľadom na tradície 

a ducha dediny," vyhlásil minister László Sólymos s tým, že vidiek je nezanedbateľnou časťou Slovenska. 

 

Víťazná obec Oravská Polhora, ktorá je zároveň najsevernejšou obcou na Slovensku, preukázala podľa národnej 

hodnotiacej komisie najkomplexnejšie naplnenie princípov a požiadaviek súťaže v zmysle aktuálneho motta ,,myslieť 

dopredu". 

 

Okrem Oravskej Polhory, ktorej udelila národná hodnotiaca komisia prestížny titul Dedina roka 2017 a získala právo v 

budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o 15. Európsku cenu obnovy dediny, si ocenenie prevzalo aj 

ďalších dvanásť obcí. 

 

,,Ukázali príkladný rozvoj miestneho hospodárenia, starostlivosť o obec, krajinu a v neposlednom rade aj o životné 

prostredie. Bokom však nezostalo ani racionálne využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie vidieckej pospolitosti, či 

hmotného a nehmotného dedičstva. A to všetko s ohľadom na zachovanie ľudového folklóru," vyzdvihol minister 

Sólymos. 

 

Druhé miesto obsadila obec Zemné (okres Nové Zámky) a tretie Blatnica (okres Martin). 

 

V jednotlivých kategóriách súťaže si ocenenie prevzali aj obce: Dedina ako hospodár - Spišské Tomášovce (okres 

Spišská Nová Ves), Dedina ako maľovaná Mikušovce (okres Prešov), Dedina ako klenotnica - Hronsek (okres Banská 

Bystrica) a Pohorelá (okres Brezno), Dedina ako pospolitosť - Nižná Vola (okres Bardejov), Dedina ako partner - Čirč 

(okres Stará Ľubovňa), ktorá vyhrala aj internetové hlasovanie verejnosti, Nižný Hrušov (okres Vranov nad Topľou), 

Dedina ako hostiteľ - Vinné (okres Michalovce). Mimoriadnu cenu si prevzala obec Horný Tisovník (okres Detva) za 

znovuobjavenie a obnovu ľudových náhrobníkov a rozvíjanie duchovného odkazu minulosti. V tomto ročníku súťaže bola 

udelená aj cena generálneho partnera COOP Jednota Slovensko, s. d., ktorú si prevzala obec Bátovce (okres Levice) za 

oživenie komunitného života obyvateľov dediny a snahu o rozvíjanie nových tradícií. 

 

Ocenené obce získavajú, okrem vecných cien od vyhlasovateľov súťaže a spolupracujúcich organizácií, aj finančné 

prostriedky od generálneho partnera súťaže viazané na realizáciu projektu pre podporu rozvoja a obnovy obce. 
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V 9. ročníku sa do súťaže zapojilo 20 obcí, ktoré si zmerali sily v prezentácii výsledkov dosiahnutých pri ich obnove a 

rozvoji. Cieľom súťaže Dedina roka je prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia 

občianskej spoločnosti o hodnote krajiny, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a 

prestíže slovenských obcí. 

 

,,Súťaž má už svoju históriu, počas ktorej dokázala, že dediny dokážu aj v neľahkých podmienkach pracovať na rozvoji, 

budovať infraštruktúru, zlepšovať kvalitu životného prostredia, rozvíjať hospodárstvo a chrániť prírodné a kultúrne 

dedičstvo. Dvadsiatka súťažiacich obcí aj tento rok preukázala, že slovenské dediny sú konkurencieschopné a majú čo 

ponúknuť svojim obyvateľom a návštevníkom," uviedol generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia 

(SAŽP) Matej Ovčiarka. 

 

Súťaž Dedina roka 2017 vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP, Spolok pre obnovu dediny a Združenie 

miest a obcí Slovenska 21. marca 2017. Záštitu nad aktuálnym ročníkom súťaže prevzal minister životného prostredia 

László Sólymos. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, s. d. Partnermi súťaže sú Agentúra pre rozvoj 

vidieka, Národné osvetové centrum, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu a 

Vidiecky parlament na Slovensku. 

 

Mária ZAUŠKOVÁ, 

 

SAŽP 

 

---- 

 

FOTO: 

 

Starosta Oravskej Polhory Michal Strnál prebral ocenenie Dedina roka na slávnostnom ceremoniáli v kultúrnom dome 

obce, ktorý sa konal 19. októbra. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Najčastejšie problémy a chyby pri navrhovaní cyklistickej infraštruktúry 

 [Obecné noviny; 43/2017,44/2017; 31/10/2017; s.: 14,15; Radovan ČERVIENKA ; Zaradenie: ŠKOLSTVO] 

 

Cyklistická doprava v súčasnosti zaznamenáva výrazný nárast popularity, o čom svedčí aj zvýšený počet cyklistov na 

cestách. Aby bola bezpečná, je nutné definovať množstvo zásad a pravidiel nielen pri projektovaní, ale aj pri jej realizácii. 
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Výsledky celonárodného sčítania dopravy (CSD), priniesli presné údaje, ktoré dokazujú rapídny nárast počtu cyklistov na 

našich cestách. V roku 2010 na všetkých sledovaných úsekoch zaznamenali 43822 cyklistov a na rovnakých úsekoch v 

roku 2015 ich bolo až 161261. Tento článok pomenúva najčastejšie chyby a problémy pri navrhovaní cyklistickej 

infraštruktúry, ktoré majú výrazný vplyv na bezpečnosť nielen cyklistov, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. 

 

S nárastom počtu cyklistov sa vytvára tlak na obce, aby budovali kvalitnú cyklistickú infraštruktúru. Vybudovaniu 

predchádza projektová príprava a práve od nej závisí, či parametre budú dostatočné pre bezpečnú a plynulú jazdu 

cyklistov. Pri projektovaní narazia na rôzne problémy, ktoré spôsobujú, že napriek vybudovanej cyklistickej infraštruktúre, 

cyklista sa necíti počas jazdy bezpečne a radšej využíva inú trasu. 

 

V poslednej dobe sa realizované projekty cyklistických komunikácií približujú štandardom okolitých krajín, čo je, okrem 

iného, vizitkou kvalitnej prípravy dokumentácie (napr. Spišská Nová Ves). Stále sa však nájdu aj také, ktoré cyklisti nie 

sú schopní využívať. V nasledujúcich riadkoch sú uvedené najčastejšie chyby a problémy pri projektovaní a následnom 

budovaní cyklistickej infraštruktúry: 

 

1. Nesprávny výber typu cyklistickej infraštruktúry 

 

Na Slovensku poznáme niekoľko možností vedenia cyklistov: 

 

Samostatná cestička pre cyklistov, 

 

Cyklistický pruh, 

 

Koridor pre cyklistov (cyklokoridor), 

 

Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov. V zahraničí je možné vedenie cyklistov v tzv. viacúčelovom pruhu, u nás 

zatiaľ zákon o cestnej doprave túto možnosť nepozná. Pri začatí trasovania je dôležitý správny výber z predchádzajúcih 

možností. Správne trasovanie má výrazný vplyv nielen na bezpečnosť, ale aj na ekonomickú náročnosť celej trasy. 

 

Príklad 1: 

 

Pri nízkej intenzite pohybu cyklistov a chodcov, nie je nutné budovať samostatné cestičky pre cyklistov, ale postačuje 

vybudovanie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov a tým sa ušetrí okrem finančných zdrojov aj územie (a s tým 

časté problémy s vykupovaním pozemkov). Avšak je nutné vždy intenzitu pohybu chodcov aj cyklistov preveriť 

prieskumom. 

 

Príklad 2: 
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Chybou je vedenie cyklistov v cyklokoridore aj napriek vysokej intenzite pohybu vozidiel, čo spôsobuje okrem 

bezpečnostného problému aj to, že cyklisti sa takémuto úseku vyhýbajú. Tento spôsob vedenia cyklistov je veľmi 

nebezpečný pre všetkých účastníkov cestnej premávky. 

 

Správny výber cyklistickej komunikácie sa určuje podľa TP 085, presnejšie, podľa kapitoly 3, v ktorej je popísané kde, 

kedy a ako treba navrhovať cyklistické komunikácie. 

 

2. Zastaraná technická literatúra 

 

V časti cestárskej technickej literatúry sa nachádza množstvo noriem, ktoré ovplyvňujú navrhovanie cyklistickej 

infraštruktúry. 

 

Dominantnou normou je STN 736110 - projektovanie miestnych komunikácií. Nakoľko táto norma je výrazne zastaraná 

nereflektuje súčasné trendy projektovania cyklistickej infraštruktúry (napr. šírkové usporiadanie, kapacitné údaje, vedenie 

cyklistov v priestore atď.). Toto spôsobuje, že navrhovaná dopravná sieť nezodpovedá štandardom okolitých krajín. 

Keďže je táto norma stále platná, musel sa jej prispôsobovať aj TP 085, ktorý je ňou výrazne ovplyvnený. V rámci 

zastaranej technickej literatúry je možné hovoriť aj o množstve noriem, ktorých kvalita ovplyvňuje proces navrhovania 

cykloinfraštruktúry . a tiež negatívne ovplyvňuje bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. 

 

Príklad: 

 

V rámci normy STN 736110 je zakázané v prípade nových cyklistických komunikácií viesť cyklistov úrovňovo cez 

železničné priecestia, čo je v zahraničí bežný jav. Cestička je pri výstavbe radšej ukončená pred priecestím a za 

priecestím zase pokračuje, čo znova znižuje bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. 

 

3. Chyby v dopravnom značení 

 

Dopravné značenie je najväčším kameňom úrazu cyklistickej infraštruktúry. Veľké množstvo chýb má za následok 

zníženie bezpečnosti nielen cyklistov, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. 

 

Chyby v projektovaní dopravného značenia môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín: 

 

* Nenavrhnuté dopravné značenie 

 

* Nesprávne navrhnuté dopravné značenie 

 

* Navrhovanie nepotrebného dopravného značenia 
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Chýbajúce dopravné značenie je z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky veľkým problémom a spôsobuje mnohé kolízie 

medzi autami a cyklistami. V križovatkách často nie sú vyznačené cyklistické pruhy, teda vodiči, ktorí ich prechádzajú 

nemajú informáciu o tom, že sa v nich nachádza cyklistický pruh, preto môže ľahko dôjsť ku kolíziám. 

 

Nesprávne navrhnuté dopravné značenie spôsobuje zlú orientáciu cyklistov a vodičov, a tým aj znižuje bezpečnosť a 

plynulosť cestnej premávky. Najčastejším príkladom je zle osadené dopravné značenie typu cyklistickej komunikácie 

(cyklistický pruh a cyklistická cestička). 

 

Množstvo dopravných značiek určených cyklistom zavádza a spôsobuje zmätok, a to neplatí len pre samotných cyklistov, 

ale aj pre vodičov motorových vozidiel. 

 

Príklad 1: 

 

Osádzanie dopravnej značky ,,koniec cyklistickej cestičky" pred priechodmi pre cyklistov spôsobuje nesúlad jednotlivých 

predpisov - cyklista musí podľa dopravnej značky zosadnúť a prejsť na druhú stranu popri bicykli. Na druhú stranu 

nemôže však ísť peši, nakoľko je tam priechod pre cyklistov, po ktorom môžete ísť len na bicykli. 

 

Príklad 2: 

 

Osádzanie nepotrebných vodiacich prahov na cyklistickej cestičke spôsobuje, že cyklisti ich obchádzajú v protismernom 

pruhu a tým nemajú žiadnu účinnosť. Umiestňovanie takýchto prahov pred križovatkami je veľmi nebezpečné, nakoľko by 

mohlo na prah nabehnúť s bicyklom malé dieťa a spadnúť rovno do križovatky. 

 

4. Nerešpektovanie štrkových parametrov cyklistických komunikácií 

 

V rámci úspory a v určitých prípadoch aj neochoty vykúpiť pozemky dochádza na mnohých cyklotrasách k 

nerešpektovaniu základnej šírky cyklistického pruhu, resp. cyklistickej cestičky. Toto spôsobuje nielen možnú kolíziu 

medzi cyklistami, ale aj to, že cyklisti sa vyhýbajú tomuto úseku a jazdia radšej po cestnej komunikácii. Súčasťou 

nerešpektovania šírkových parametrov (v zmysle TP085) je aj nerešpektovanie bezpečných odstupov od rôznych 

prekážok, či zabezpečenie jazdy korčuliarov. 

 

5. Chýbajúca legislatíva 

 

To, čo je v zahraničí už bežné, u nás sa len pomaličky dostáva do zákonov a vyhlášok (hlavne do zákona o cestnej 

premávke (8/2009 Zb.) a do vyhlášky o dopravnom značení (9/2009). 

 

Ide napríklad o viacúčelový pruh, spoločný priechod pre chodcov a cyklistov, cyklistická ulica či rôzne dodatkové tabuľky. 

Aj keby dopravný inžinier chcel navrhnúť tento prvok a tým zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, nemôže, 
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keďže je v rozpore s technickou literatúrou. V súčasnosti sa už intenzívne pripravuje zmena legislatívy, aby sa aspoň časť 

týchto užitočných prvkov mohla realizovať. 

 

6. Cyklistická infraštruktúra bez napojenia na okolitú dopravnú sieť 

 

V mnohých prípadoch nastáva situácia, že projektant dostane zadanie vypracovať návrh cyklistickej komunikácie, ktorá 

povedia z bodu A do bodu B bez toho, aby sa on či objednávateľ zaujímali, ako bude pripojená na ostatnú dopravnú sieť. 

Jednotlivé cestičky nie sú potom prepojené, resp. nie sú pripojené na dopravnú sieť. Cyklista má teda veľký problém (toto 

platí najmä vtedy, ak cestička pre cyklistov začína v križovatkách) dostať sa na vybu-. dovanú cyklistickú infraštruktúru, 

čo spôsobuje, že sa jej cyklisti vyhýbajú. 

 

7. Zlé trasovanie cyklistickej komunikácie 

 

Z rôznych dôvodov je cyklistická infraštruktúra navrhnutá trasou, ktorá je oveľa dlhšia ako je priame napojenie. Následne 

dochádza k tomu, že cyklista radšej využije súčasnú komunikáciu a cyklistická komunikácia sa stáva neefektívnou (aj keď 

je navrhnutá v zmysle platných predpisov). 

 

8. Vedenie cyklistických cestičiek po neupravenom povrchu 

 

V mnohých prípadoch dôjde k vyznačeniu cyklistickej cestičky na súčasných mestských komunikáciách. V prípade, ak je 

povrch rovný, pre cyklistov to nie je problém, avšak ak je povrch rozbitý, nielen že nie je zjazdný pre cyklistov, ale je aj 

nebezpečný (hlavne pre malé deti). Takéto cestičky sú ako cestičky duchov, keďže po nich nikto nejazdí. V prípade 

navrhovania cyklistickej komunikácie je nutné navrhnúť aj výmenu povrchu komunikácie. Žiaľ, v poslednom čase je 

problém s nevhodným povrchom aj na nových stavbách, často býva nerovný a cyklista nie je schopný bezpečne a plynule 

po ňom prejsť, preto hľadá inú trasu. 

 

9. Nedostatočné množstvo doplnkovej infraštruktúry 

 

Doplnkové prvky sú pre cyklistov veľmi dôležité. Absencia resp. ich nesprávne navrhovanie znamená zníženie komfortu i 

bezpečnosti cyklistov resp. ich bicyklov. 

 

10. Nedodržanie parametrov cyklistických komunikácií 

 

Ide o najzávažnejší a, žiaľ, aj najčastejší problém pri navrhovaní, keď cyklistická cestička je navrhnutá doslova proti 

cyklistom. Okrem toho, že nedodržiavanie parametrov spôsobuje problémy samotným cyklistom, tento problém vytvára 

negatívny obraz o Slovensku ako o krajine bez kvalitnej cyklistickej infraštruktúry. Ide hlavne o výškové a smerové 

oblúky, pozdĺžne sklony, oddelenie chodcov a cyklistov ale aj prvky uvedené v predchádzajúcich bodoch. 
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Ing. Radovan ČERVIENKA Cyklodoprava.sk 

 

--- 

 

Foto: 

 

Zastaraná technická infraštruktúra: Železničné priecestie s úrovňovým križovaním cyklistickej cestičky v Maďarsku. Na 

Slovensku je takéto križovanie zakázané. 

 

Chyby v dopravnom značení: Nezmyselné umiestnenie spomaľovacieho pruhu. 

 

Nedodržanie šírkových. parametrov: Cyklopruh v Žiline, ktorý cyklisti nie sú schopní využívať. 

 

Vedenie cestičiek po neupravenom povrchu: Vyznačenie cestičky na rozbitom povrchu. 

 

Nedostatočné množstvo doplnkovej infraštruktúry: Cyklistický stojan, do ktorého sa nezmestí koleso bicykla a nieje 

možné ho uzamknúť. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Znova v hodine dvanástej 

 [kosickespravy.sk; 06/11/2017; kosickespravy.sk ; Zaradenie: Šport] 

http://www.kosickespravy.sk/znova-v-hodine-dvanastej 

 

Už v druhom zápase v rade ratovali futbalisti Lokomotívy Košice bod za remízu v hodine dvanástej, tentoraz na trávniku 

Spišskej Novej Vsi. Tesným víťazstvom na ihrisku Šarišských Michalian sa s jesennou časťou III. ligy východ rozlúčili 

futbalisti Vyšného Opátskeho a prezimujú na druhej priečke tabuľky. 

 

V Spišskej Novej Vsi vyrovnával na konečných 1:1 v predposlednej minúte Kamil Karaš, keď Loky prehrávala od 37. 

minúty po góle Zekuciu. "Mám ťažké srdce na to celé, čo sa tu udialo. My sme boli mužstvo, ktoré chcelo hrať futbal, 

chcelo divákov zabaviť a niečo ukázať. Preto hráme futbal, aby sme naň prilákali divákov. Dnes nám ale nebolo 

dovolené, nie súperom, rozvinúť nejakú plynulú akciu. Som sklamaný zo súpera, ktorý sa váľal, plakal, ťahal za dresy. My 

sme boli jednoznačne futbalovejší, dobre sme kombinovali. V prvom polčase sme mali problém vo finálnej fáze, málo sme 

zakončovali, loptu sme chceli doniesť až do bránky. V druhom polčase sme už vyslali pár streleckých pokusov, no hrali 

sme to zväčša len po šestnástku. Síce to vyzerá pekne, keď držíte loptu a kombinujete, ale musíme sa viac tlačiť do 

zakončenia. To nám dnes chýbalo," zhodnotil pre klubový web fclokomotiva.sk zápas tréner Albert Rusnák. Lokomotíva 

ostáva na čele tabuľky, stále s trojbodovým náskokom. Aj najbližší zápas odohrajú jej hráči na ihrisku súpera, keď sa v 

sobotu 11. novembra predstavia vo Zvolene. 

 

http://www.kosickespravy.sk/znova-v-hodine-dvanastej
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FUTBALOVÁ II. LIGA – 15. KOLO: 

 

FK Spišská Nová Ves - FC Lokomotíva Košice 1:1 (1:0) 

 

Góly: 37. Zekucia - 89. Karaš; žlté karty: Kubík, Vilkovský, Vitkaj - Kolek, Cicman, pred 1479 divákmi rozhodovali Chromý 

– Sluk, Vician. 

 

FUTBALOVÁ III. LIGA VÝCHOD – 16. KOLO: 

 

OŠFK Šarišské Michaľany – FK Košice 1:2 (1:2), góly: 32. Jačišin – 27. Haluška, 40. Beck, žltá karta: Beck (Košice), pred 

150 divákmi rozhodovali Šuba – Dušek, Holp. 

 

(sd) 

 

Súvisiace články 

 

Pohronie šokovalo Lokomotívu 

 

Obrat zariadil Horváth 

 

Futbalové série pokračujú 

 

Druhá prehra Lokomotívy 

 

Súvisiace články 

 

Pohronie šokovalo Lokomotívu 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Volebné výsledky z nášho mesta: Takto volili ľudia v Spišskej 

 [spisska.dnes24.sk; 06/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/volebne-vysledky-z-nasho-mesta-takto-volili-ludia-v-spisskej-283677 

 

 Výsledky volieb za celý náš kraj sme vám už priniesli. Zaujímavé je sa však pozrieť aj na to, ako volili ľudia v našom 

meste. 

 

http://spisska.dnes24.sk/volebne-vysledky-z-nasho-mesta-takto-volili-ludia-v-spisskej-283677
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V županských voľbách zvíťazil v Košickom kraji Rastislav Trnka. Ohľadom volieb predsedu VÚC sme však zamierili 

hľadáčik aj na naše mesto. Pozreli sme sa na to, ako volili ľudia v Spišskej Novej Vsi. 

 

V našom meste získali všetci kandidáti na župana spolu 7 572 hlasov. V Spišskej Novej Vsi vyhral Richard Raši (SMER-

SD, SMK-MKP, SZS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI), ktorému voliči dali 3 349 platných hlasov. Na druhom 

mieste skončil v našom meste celkový víťaz županských volieb Rastislav Trnka ( OĽANO, SaS, KDH, NOVA, ŠANCA), 

ktorý dostal v Spišskej 2 900 platných hlasov. 

 

Pozrite si ďalšie poradie županských kandidátov v našom meste: 

 

- 3. miesto – Štefan Surmánek – ĽS Naše Slovensko – 485 platných hlasov 

- 4. miesto – Róbert Bačinský – NEKA – 258 platných hlasov 

- 5. miesto – Jarmila Tkáčová – SNS – 177 platných hlasov 

- 6. miesto – Karol Pataky – MOST – HÍD, SKOK – ELD – 91 platných hlasov 

- 7. miesto – Jaroslav Džunko – NEKA – 55 platných hlasov 

- 8. miesto – Lukáš Sisák – KSS – 51 platných hlasov 

- 9. miesto – Oliver Petrík – JEDNOTA- ĽSS – 46 platných hlasov 

- 10. miesto – Jozef Červeňák – RIS – 19 platných hlasov 

- 11. miesto – Rudolf Botka – NP – 17 platných hlasov 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.6.  Okrúhle výročia na pondelok 6. novembra 2017 

 [teraz.sk; 06/11/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/okruhle-vyrocia-na-pondelok-6-novemb/38119-clanok.html 

 

Okrúhle výročia na pondelok 6. novembra 2017. 

 

 Bratislava 6. novembra (TASR) -  

 

 SLOVENSKO 

 

 1937 - Narodil sa v Pezinku architekt, ale hlavne známy ľudový rozprávač, rozhlasový režisér a dlhoročný redaktor 

redakcie Pozor zákruta MILAN MLSNA, známy ako ľudový zabávač pod menom Strýco Marcin. Zomrel 13.12.1992. 

 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/okruhle-vyrocia-na-pondelok-6-novemb/38119-clanok.html
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 2002 - Dve lietadlá sa zrútili pri Spišskej Novej Vsi. Išlo o vojenské stíhačky typu MiG-29. Jedného z pilotov po 

katapultovaní asi po piatich hodinách pátrania našli a zachránili. Druhého našli mŕtveho v kokpite. 

 

 2007 - Zomrela v Bratislave maliarka, grafička a ilustrátorka JARMILA PAVLÍČKOVÁ. Narodila sa 14.7.1929. 

 

 SVET  

 

 1887 - Zomrel francúzsky básnik EUGÉNE POTTIER, autor Internacionály. Narodil sa 4.10.1816. 

 

 1922 - Vo francúzskej metropole Paríži začal pravidelne vysielať prvý francúzsky rozhlasový vysielač Radiola. 

 

 1932 - Vo voľbách do nemeckého Ríšskeho snemu napriek poklesu hlasov vyhrala Národnosocialistická nemecká 

robotnícka strana (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - NSDAP). 

 

 2012 - Zomrel český karikaturista VLADIMÍR JIRÁNEK, autor známych večerníčkových postavičiek králikov z klobúka 

Boba a Bobka či nešikovných "majstrov" Pata a Mata. Narodil sa 6.6.1938. 

 

 - Zomrel britský komediálny herec CLIVE DUNN. Narodil sa 9.1.1920. 

 

 - Zomrel bulharský patriarcha MAXIM, svetským menom Marin Minkov, ktorý stál na čele bulharskej pravoslávnej cirkvi 

41 rokov v časoch komunizmu i demokracie. Narodil sa 29.10.1914. 

 

 - Demokratický 44. prezident USA Barack Obama opäť zvíťazil v prezidentských voľbách nad svojím republikánskym 

súperom Mittom Romneym. Vo funkcii hlavy štátu bol od 20. januára 2009 do 20. januára 2017. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Slovensko: Historický kalendár na 6. novembra 

 [teraz.sk; 06/11/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/slovensko-historicky-kalendar-na-6-n/38121-clanok.html 

 

Pondelok - 6. novembra 2017. Je to štyridsiaty piaty pracovný týždeň a 310. deň v roku 2017. 

 

 Bratislava 5. novembra (TASR) - 

 

 SLOVENSKO - OSOBNOSTI 

 

 1937 - Narodil sa v Pezinku architekt, ale hlavne známy ľudový rozprávač, rozhlasový režisér a dlhoročný redaktor 

redakcie Pozor zákruta MILAN MLSNA, známy ako ľudový zabávač pod menom Strýco Marcin. Zomrel 13.12.1992. 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/slovensko-historicky-kalendar-na-6-n/38121-clanok.html
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 1968 - Narodil sa v Banskej Bystrici bývalý hokejista a reprezentant VLASTIMIL PLAVUCHA, strieborný z majstrovstiev 

sveta (MS)z roku 2000 v Petrohrade (Rusko). 

 

 2007 - Zomrela v Bratislave maliarka, grafička a ilustrátorka JARMILA PAVLÍČKOVÁ. Narodila sa 14.7.1929. 

 

 SLOVENSKO - UDALOSTI 

 

 1919 - Vznikla v Bratislave Hudobná škola pre Slovensko, predchodkyňa dnešného bratislavského Konzervatória. 

 

 2002 - Dve lietadlá sa zrútili pri Spišskej Novej Vsi. Išlo o vojenské stíhačky typu MiG-29. Jedného z pilotov po 

katapultovaní asi po piatich hodinách pátrania našli a zachránili. Druhého našli mŕtveho v kokpite. 

 

 2010 - Mikuláš Dzurinda ostal predsedom Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - Demokratickej strany (SDKÚ-

DS). Tajným hlasovaním o tom rozhodla väčšina z 581 prítomných delegátov kongresu SDKÚ-DS v bratislavskom 

Národnom tenisovom centre (NTC). V máji 2012 ho na poste predsedu strany vystriedal Pavol Frešo. V júni 2014 Mikuláš 

Dzurinda odišiel z SDKÚ-DS. 

 

 2014 - Prezident Slovenskej republiky (SR) Andrej Kiska prijal demisiu ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej 

(nominantka Smeru-SD). Za jej nástupcu vymenoval dovtedajšieho štátneho tajomníka rezortu Viliama Čisláka. 

Zvolenská prijala (3. novembra 2014) výzvu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a vzdala sa postu ministerky zdravotníctva 

SR. Dôvodom bol podozrivý nákup CT prístroja piešťanskou nemocnicou. 

 

 2015 - Skupina Európskej investičnej banky (European Investment Bank - EIB) otvorila v Bratislave svoju stálu 

kanceláriu. EIB je finančnou inštitúciou Európskej únie (EÚ), ktorej akcionármi sú členské štáty EÚ. Poskytuje dlhodobé 

financovanie významných investícií. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Smrteľná meningitída ohrozuje najmä deti, dôležitý je rýchly zásah 

 [webmagazin.sk; 06/11/2017; TASR ; Zaradenie: Webmagazín] 

http://webmagazin.teraz.sk/zdravie/smrtelna-meningitida-priznaky/8296-clanok.html 

 

"Zápal mozgových blán je veľmi agresívny. Preto je nevyhnutná rýchla diagnostika i liečba." 

 

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dano Veselský 

 

Meningokoková meningitída spôsobuje ročne niekoľko detských úmrtí. Pri ochorení ide o čas, dôležitý je preto okamžitý 

zásah lekárov. Od začiatku ochorenia až po smrť môže uplynúť menej než 12 až 24 hodín. 

http://webmagazin.teraz.sk/zdravie/smrtelna-meningitida-priznaky/8296-clanok.html
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Chorobe podľahli tento rok štyri deti z Valkovne, Šumiaca (obe okres Brezno), Záhorskej Vsi a Dunajskej Stredy. Vlani to 

boli štyri deti a jeden dospelý z Galanty, Košíc, Spišskej Novej Vsi, a Popradu. 

 

"Pri rýchlom zásahu lekárov, udržiavaní vitálnych funkcií a včasnom podaní antibiotík sa pacient môže zotaviť v priebehu 

šiestich až ôsmich dní," povedala pre TASR hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Zuzana Drobová. 

 

Meningitída však niekedy prerastie do ďalších komplikácií spojených už so sepsou s možným zlyhaním celého 

organizmu. "A v takýchto prípadoch, napriek intenzívnej lekárskej starostlivosti, nie je vždy isté, či pacient prežije," uviedla 

Drobová. 

 

Meningokok vyvoláva najmä hnisavé zápaly mozgových blán a meningokokovú sepsu – otravu krvi. Tento a minulý rok 

ochorelo celkovo na meningitídu rok asi 50 ľudí, dominuje najmä Prešovský kraj. 

 

Zápal mozgových blán je veľmi agresívny. Preto je nevyhnutná rýchla diagnostika i liečba. Prejavy na začiatku ochorenia 

ako vysoká teplota či zvracanie však nie sú vždy jednoznačné. Jasným znakom ochorenia je výskyt krvných výronov - 

petéchií. 

 

"Meningokoková infekcia však môže prebiehať aj celkom netypicky. Bolesti brucha s hnačkami a neprítomnosť horúčky 

nevylučujú meningokokové ochorenie, naopak, môžu spomaliť jeho rozpoznanie," povedala Drobová. 

 

Ochorenie ohrozuje najmä deti do štyroch až piatich rokov, dospievajúcu mládež či ľudí žijúcich v komunitách. Pozor by si 

mali dať aj cestovatelia. Dá sa proti nemu očkovať, nie je to povinné a pacient si to hradí sám. Výskyt choroby nie je 

častý, preto podľa hygienikov netreba očkovať plošne. "Cielené očkovanie je vždy podmienené osobitnou či výnimočnou 

epidemiologickou situáciou," povedala Drobová. Ochorenie ročne postihne v priemere 25 až 30 ľudí. 

 

Meningokok je skrátený názov pre baktériu, ktorá sa odborne nazýva Neisseria meningitidis. Má tvar kávového zrna a ide 

o ľudský patogén. Prenáša sa len medzi ľuďmi kvapôčkovou infekciou – kašľom, nádchou, bozkávaním a iným úzkym 

kontaktom. Baktéria je citlivá na slnečné svetlo, dezinfekčné prostriedky aj vysychanie, na vzduchu rýchlo hynie, avšak 

dobre znáša nízke teploty. 

 

ODPORÚČAME TIEŽ: 

 

-END 
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1.9.  Outsiderovi basketbalisti Prievidze nechceli dať šancu. Takto to dopadlo 
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 [myprievidza.sme.sk; 06/11/2017; Ivan Mriška, basketliga.sk ; Zaradenie: Prievidza / Šport] 

https://myprievidza.sme.sk/c/20689543/outsiderovi-basketbalisti-prievidze-nechceli-dat-sancu-takto-to-dopadlo.html 

 

V dohrávanom stretnutí hostili Prievidžania bratislavskú Karlovku. 

 

EUROVIA SBL 

 

Dohrávka: 

 

BC Prievidza – VŠEMvs Karlovka Bratislava 70:59 (20:13, 19:13, 12:14, 19:19) 

 

Prievidza: Martin 17, Bílik 16, Batina 7, Sitton 6, Glasgow 4 (Musil 10, Wisseh 6, Jašš a Zorvan po 2, Horváth, Rozenberg 

a Voss 0) 

 

Karlovka: Kuffa a Vido po 17, Abrhám 10, Hlivák 9, Podhorský 0 (Halmeš 3, Hašan 2, Kožár 1, Bolek, Dobrotka, Mäsiar a 

Vitek 0) 

 

TH: 22/18 – 17/9, Fauly: 16 - 23, Trojky: 6 - 8, Rozhodovali: Kúkelčík, Holländer, Izák 

 

Povedali po zápase: 

 

Ryan Pannone, tréner Prievidze: "Bol to viac-menej obranný basketbal. Našim cieľom v zápase bolo udržať súpera pod 

šesťdesiat bodmi, čo sa nám podarilo. Nestrieľali sme dobre, mali sme len 25 percent úspešnosť za tri body, pričom náš 

sezónny priemer je 38percent, čo je veľký rozdiel. Boli to dva rozdielne polčasy. V druhom polčase mi chýbala v našej hre 

energia. Skôr som dal príležitosť mladým hráčom, aby nemali pocit, že nastupujú iba do rozhodnutých zápasov na 

posledné dve minúty. Chcel som, aby nastúpili do skutočného ligového zápasu a basketbalovo sa rozvíjali. Každá výhra 

nás teší. Karlovka hrala hlavne v druhom polčase dobre, premenili niekoľko ťažkých striel." 

 

Ryan Martin, hráč Prievidze: "Mladý tím Karlovky hral až do konca. Bojovali na oboch koncoch palubovky. Vyzdvihol by 

som hlavne ich bojovnosť na útočnom doskoku. My sme bojovali celý zápas a podarilo sa nám doviesť zápas do 

víťazného konca." 

 

Peter Ivanovič, tréner Karlovky: "Od začiatku sme vedeli proti akému tímu hráme. Prievidza hrá rýchly a útočný 

basketbal, ktorý sa nám nepodarilo hlavne v prvom polčase zastaviť. Dostávali sme body po našich stratách a rýchly 

protiútokoch. Pridala sa k tomu aj naša katastrofálna streľba trestných hodov v prvom polčase na úrovni 50 percent. V 

šatni sme si povedali, že musíme našu hru zlepšiť aj v útoku, aj v obrane. Myslím si, že sa nám to podarilo. Teší ma 

výkon z druhého polčasu, ktorý sme vyhrali o dva body. Dá sa hrať aj s takýmto súperom, ale je potreba hrať 40 minút 

naplno." 

 

https://myprievidza.sme.sk/c/20689543/outsiderovi-basketbalisti-prievidze-nechceli-dat-sancu-takto-to-dopadlo.html
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Roman Vido, hráč Karlovky: "Pricestovali sme do Prievidze s vedomím, že to nebude ľahký zápas. Prievidza patrí medzi 

špičku ligy posledné sezóny na Slovensku. O tom sme sa presvedčili najmä v prvom polčase, kedy si po našich stratách 

a chybách vypracovali náskok, ktorý im nakoniec stačil. Snažili sme sa so zápasom niečo spraviť a dotiahnuť sa na nich, 

ale nám došli sily a dopustili sa chýb. Mohli sme Prievidzu ešte o niečo viac potrápiť." 

 

Ostatné zápasy: Inter Bratislava – Levice 96:84, Svit – S. N. Ves 106:102, Komárno – Košice 82:70 

 

Tabuľka po 9. kole: 

 

1. 

 

Inter Bratislava 

 

9 

 

7 

 

1 

 

0 

 

1 

 

849:682 

 

17 

 

2. 

 

Patrioti Levice 

 

9 

 

7 

 

0 

 

0 
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2 

 

796:717 

 

16 

 

3. 

 

BK Svit 

 

9 

 

6 

 

0 

 

0 

 

3 

 

832:747 

 

15 

 

4. 

 

KB Košice 

 

9 

 

5 

 

0 

 

0 

 

4 
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780:693 

 

14 

 

5. 

 

BC Prievidza 

 

9 

 

5 

 

0 

 

1 

 

3 

 

797:743 

 

14 

 

6. 

 

MBK Komárno 

 

9 

 

4 

 

0 

 

0 

 

5 

 

721:762 
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13 

 

7. 

 

Karlovka Bratislava 

 

9 

 

3 

 

0 

 

0 

 

6 

 

652:736 

 

12 

 

8. 

 

MBK Handlová 

 

9 

 

3 

 

0 

 

0 

 

6 

 

685:805 

 

12 
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9. 

 

Žilina 

 

9 

 

2 

 

0 

 

1 

 

6 

 

755:824 

 

11 

 

10. 

 

Spišská Nová Ves 

 

9 

 

1 

 

1 

 

0 

 

7 

 

710:868 

 

11 
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Program 10. kola (8.11. o 18:00 hod.): Karlovka Bratislava – Žilina, MBK HANDLOVÁ – Košice, Komárno – S. N. Ves, 

Svit – Levice, Inter Bratislava – BC PRIEVIDZA 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Polícia zastavila auto, jeho posádka fajčila marihuanu 

 [spis.korzar.sme.sk; 06/11/2017; Róbert Bejda ; Zaradenie: Spiš Korzár / Krimi zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20690280/policia-zastavila-auto-jeho-posadka-fajcila-marihuanu.html 

 

V Spišskej Novej Vsi sa skončila jazda dvoch mladíkov, ktorí mali pri sebe drogy. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Polícia zo Spišskej Novej Vsi vyšetruje zaujímavý drogový prípad. 

 

Ako na svojej internetovej stránke informuje televízia JOJ, motorizovaná hliadka polície sa rozhodla zastaviť vozidlo 

volkswagen a skontrolovať jeho posádku. 

 

Keď policajt vyzval vodiča, aby predložil doklady a ten stiahol svoje bočné okienko, policajt zacítil typický zápach 

marihuanovej cigarety. 

 

Vodič aj spolujazdec sa vzápätí priznali, že práve fajčili cigaretu s omamnom látkou. 

 

Pri prehliadke sa u vodiča našlo vrecko so sušenou rastlinou, drvička a hotovosť. 

 

Ako informuje Televízia JOJ, váhy sa obaja mladíci pokúsil zbaviť tým, že ju hodili do kanalizácie. 

 

Privolaní hasiči však poklop nadvihli a váhu vytiahli. 

 

Pri prehliadke auta sa v ňom našla aj dóza so sušinou. 

 

Policajti Róberta a Olivera zadržali a podozrivú látku poslali na expertízu. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Skvelá správa: Mikuláš zvíťazil v ankete Naj mesto Slovenska 2017! 

 [mikulas.dnes24.sk; 06/11/2017; Tomáš Batiz ; Zaradenie: Mikuláš] 

http://mikulas.dnes24.sk/skvela-sprava-mikulas-zvitazil-v-ankete-naj-mesto-slovenska-2017-283739 

 

 Od 1. apríla mali Slováci možnosť hlasovať o svoje naj mesto. Víťazom ankety sa stal nakoniec Liptovský Mikuláš. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20690280/policia-zastavila-auto-jeho-posadka-fajcila-marihuanu.html
http://mikulas.dnes24.sk/skvela-sprava-mikulas-zvitazil-v-ankete-naj-mesto-slovenska-2017-283739
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Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska vyhlásil internetový portál Slovakregion. Odštartovala 1. apríla a trvala do 31. 

októbra. Po sčítaní všetkých hlasov z celého Slovenska sa rozhodlo, že Naj mestom je práve náš Liptovský Mikuláš. 

 

Naše mesto získalo najviac hlasov, teda dokopy až 25 901. Na druhom mieste skončilo Brezno s Spišská Nová Ves s 25 

756 hlasmi a tretia priečka patrí Spišskej Novej Vsi (25 689 hlasov). 

 

V rebríčku TOP 10 však môžeme nájsť aj ďalšie mesto z Liptova. Na 10. priečke s počtom hlasov 15 958 skončil 

Ružomberok. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.12.  Dvoch mladíkov, ktorí mali pri sebe sušenú rastlinu prezradil zápach 

 [noviny.sk; 06/11/2017; redakcia/AZ ; Zaradenie: Krimi] 

https://www.noviny.sk/krimi/275912-dvoch-mladikov-ktori-mali-pri-sebe-susenu-rastlinu-prezradil-zapach 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Jazda dvoch mladíkov v aute po Spišskej Novej Vsi sa skončila vo chvíli, keď sa za nimi 

rozblikali policajné majáky. Po kontrole dostali na ruky putá. Podozriví sú z drogovej trestnej činnosti. 

 

Policajti zastavili pri bežnej prehliadke auto a vodičovi chceli skontrolovať doklady. Potom, ako šofér stiaho l okienko 

policajti zacítili marihuanový zápach. Mladíci sa policajtom priznali, že fajčili omamnú cigaretu. U vodiča dokonca našli 

vrecko so sušenou rastlinou, drvičku a hotovosť. 

 

Kriminalisti potom prehľadali celé auto a objavili v ňom aj potravinovú dózu, v ktorej bola sušená rastlina. Róberta a 

Olivera zadržali a podozrivú látku poslali na expertízu. Polícia celý prípad vyšetruje. 

 

Zdroj - noviny.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Vyžrebovali sme výhercov lístkov na Adama Ďuricu 

 [korzar.sme.sk; 06/11/2017; Monika Almášiová ; Zaradenie: Korzár / Kultúra] 

https://korzar.sme.sk/c/20690002/vyzrebovali-sme-vyhercov-listkov-na-adama-duricu.html 

 

Kto pôjde s Korzárom na koncerty v Bardejove a v Spišskej Novej Vsi. 

 

KOŠICE.Od minulého týždňa ste mohli súťažiť o lístky na dva Adamove koncerty na východe. Dnes sme žrebovali. 

 

https://www.noviny.sk/krimi/275912-dvoch-mladikov-ktori-mali-pri-sebe-susenu-rastlinu-prezradil-zapach
https://korzar.sme.sk/c/20690002/vyzrebovali-sme-vyhercov-listkov-na-adama-duricu.html
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Adam Ďurica je mimoriadne obľúbený. Svedčí o tom, aj váš záujem o lístky na jeho koncerty v rámci Spolu Tour. 

 

Na našu súťažnú mailovú adresu nám počas troch dní prúdilo množstvo odpovedí na otázku, koho by ste na koncert v 

prípade výhry vzali so sebou. 

 

Šťastie sa napokon usmialo na Simonu Filičkovú, ktorá vyhrala lístky do Bardejova a Nikol Turcerovú, ktorá si pozrie 

Adama spoločne s priateľom v Spišskej Novej Vsi. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Spoznali sme NAJ mesto Slovenska. Brezno sa prebojovalo až do TOP 3 

 [brezno.dnes24.sk; 06/11/2017; Jakub Forgács ; Zaradenie: Brezno] 

http://brezno.dnes24.sk/spoznali-sme-naj-mesto-slovenska-brezno-sa-prebojovalo-az-do-top-3-283740 

 

 Naše mesto zabojovalo o prestížny titul. Pozrite si, ako sa umiestnilo Brezno v konkurencii ďalších 139 slovenských 

miest! 

 

Hlasovanie je ukončené, ľudia rozhodli. Spoznali sme výsledky súťaže Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2017. Ako sa 

po vyše polročnom hlasovaní umiestnilo naše mesto? 

 

Minulý rok sa Brezno dostalo na 16. miesto. Tentoraz však poskočilo a obsadilo úžasnú druhú priečku. Neďaleká Banská 

Bystrica skončila až 28. a Zvolenu patrí 12. miesto. 

 

Najkrajším spomedzi 140 miest Slovenska sa podľa výsledkov stal Liptovský Mikuláš s 25 901 hlasmi. Na druhom mieste 

skončilo spomínané Brezno (25 756 hlasov) a tretia priečka sa ušla Spišskej Novej Vsi s 25 689 hlasmi. 

 

Ako uvádza web súťaže, oficiálne verejné odovzdávanie cien sa uskutoční na výstavisku Incheba Bratislava, na výstave 

ITF Slovakiatour v januári 2018. 

 

Hoci naše mesto nevyhralo, pozrite si v priloženej fotogalérii aj krásy nočného Brezna! 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Vonku sú už výsledky súťaže o NAJ mesto Slovenska: Takto sa umiestnili Michalovce! 

http://brezno.dnes24.sk/spoznali-sme-naj-mesto-slovenska-brezno-sa-prebojovalo-az-do-top-3-283740
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 [michalovce.dnes24.sk; 06/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Michalovce] 

http://michalovce.dnes24.sk/vonku-su-uz-vysledky-sutaze-o-naj-mesto-slovenska-takto-sa-umiestnili-michalovce-283749 

 

 Už sú vonku! Svetlo sveta uzreli výsledky súťaže o NAJ mesto Slovenska 2017. Ako v nej dopadlo naše mesto? 

 

Súťaž o NAJ mesto Slovenska 2017, ktorú vyhlásil portál slovakregion.sk, je na konci. A známe sú už aj výsledky. Pozrite 

si, ktorému mestu sa darilo najlepšie a ako sa v súťaži umiestnilo to naše. 

 

Ľudia mohli hlasovať na internete a to od 1. apríla do 31. októbra. To rozhodlo o tom, že NAJ mestom sa v tomto ročníku 

súťaže stal Liptovský Mikuláš. Striebornú priečku obsadilo Brezno a prvú trojicu najúspešnejších miest uzatvára Spišská 

Nová Ves. 

 

A ako sa teda v súťaži darilo nášmu mestu? Michalovce sa podľa výsledkov hlasovania umiestnili v konkurencii 140 miest 

z celého Slovenska na 56. mieste. V minulom roku obsadili Michalovce 33. priečku, tento rok sa teda prepadli o 23 miest. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Vonku sú už výsledky súťaže o NAJ mesto Slovenska: Takto sa umiestnila Spišská! 

 [spisska.dnes24.sk; 06/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/vonku-su-uz-vysledky-sutaze-o-naj-mesto-slovenska-takto-sa-umiestnila-spisska-283751 

 

 Už sú vonku! Svetlo sveta uzreli výsledky súťaže o NAJ mesto Slovenska 2017. Ako v nej dopadlo naše mesto? 

 

Súťaž o NAJ mesto Slovenska 2017, ktorú vyhlásil portál slovakregion.sk, je na konci. A známe sú už aj výsledky. Pozrite 

si, ktorému mestu sa darilo najlepšie a ako sa v súťaži umiestnilo to naše. 

 

Ľudia mohli hlasovať na internete a to od 1. apríla do 31. októbra. To rozhodlo o tom, že NAJ mestom sa v tomto ročníku 

súťaže stal Liptovský Mikuláš s 25 901 hlasmi a striebornú priečku s počtom hlasov 25 756 obsadilo Brezno. 

 

Aj keď počas siedmych mesiacoch hlasovania bola Spišská Nová Ves poväčšine na prvom mieste, v konečnom 

celkovom rebríčku napokon skončila o čosi horšie. 

 

V konkurencii 140 miest z celého Slovenska nakoniec obsadila bronzovú pozíciu. Na treťom mieste v uvedenej súťaži 

skončila s počtom hlasov 25 689. 

 

http://michalovce.dnes24.sk/vonku-su-uz-vysledky-sutaze-o-naj-mesto-slovenska-takto-sa-umiestnili-michalovce-283749
http://spisska.dnes24.sk/vonku-su-uz-vysledky-sutaze-o-naj-mesto-slovenska-takto-sa-umiestnila-spisska-283751
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Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Poznáme NAJ mesto Slovenska. Tipnete si, ako nakoniec dopadol Lučenec? 

 [lucenec.dnes24.sk; 06/11/2017; Jakub Forgács ; Zaradenie: Lučenec] 

http://lucenec.dnes24.sk/pozname-naj-mesto-slovenska-tipnete-si-ako-nakoniec-dopadol-lucenec-283753 

 

 Naše mesto zabojovalo o prestížny titul. Pozrite si, ako sa umiestnil Lučenec v konkurencii ďalších 139 slovenských 

miest! 

 

Hlasovanie je ukončené, ľudia rozhodli. Spoznali sme výsledky súťaže Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2017. Ako sa 

po vyše polročnom hlasovaní umiestnilo naše mesto? 

 

Minulý rok sa Lučenec dostal na krásne siedme miesto. Tentoraz však klesol až na 24. priečku. Predbehol ho aj Zvolen 

na 12. meste, ale napríklad neďaleké Fiľakovo skončilo až 92. v poradí. 

 

Najkrajším spomedzi 140 miest Slovenska sa podľa výsledkov stal Liptovský Mikuláš s 25 901 hlasmi. Na druhom mieste 

skončilo Brezno (25 756 hlasov) a tretia priečka sa ušla Spišskej Novej Vsi s 25 689 hlasmi. 

 

Ako uvádza web súťaže, oficiálne verejné odovzdávanie cien sa uskutoční na výstavisku Incheba Bratislava, na výstave 

ITF Slovakiatour v januári 2018. 

 

Hoci naše mesto nevyhralo, pozrite si v priloženej fotogalérii aj krásy jesenného Lučenca! 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Vonku sú už výsledky súťaže o NAJ mesto Slovenska: Takto sa umiestnilo Humenné! 

 [humenne.dnes24.sk; 06/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Humenné] 

http://humenne.dnes24.sk/vonku-su-uz-vysledky-sutaze-o-naj-mesto-slovenska-takto-sa-umiestnilo-humenne-283743 

 

 Už sú vonku! Svetlo sveta uzreli výsledky súťaže o NAJ mesto Slovenska 2017. Ako v nej dopadlo naše mesto? 

 

http://lucenec.dnes24.sk/pozname-naj-mesto-slovenska-tipnete-si-ako-nakoniec-dopadol-lucenec-283753
http://humenne.dnes24.sk/vonku-su-uz-vysledky-sutaze-o-naj-mesto-slovenska-takto-sa-umiestnilo-humenne-283743
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Súťaž o NAJ mesto Slovenska 2017, ktorú vyhlásil portál slovakregion.sk, je na konci. A známe sú už aj výsledky. Pozrite 

si, ktorému mestu sa darilo najlepšie a ako sa v súťaži umiestnilo to naše. 

 

Ľudia mohli hlasovať na internete a to od 1. apríla do 31. októbra. To rozhodlo o tom, že NAJ mestom sa v tomto ročníku 

súťaže stal Liptovský Mikuláš. Striebornú priečku obsadilo Brezno a prvú trojicu najúspešnejších miest uzatvára Spišská 

Nová Ves. 

 

V súťaži sa však veľmi pekne darilo aj nášmu mestu! Humenné podľa výsledkov hlasovania dokonca atakovalo prvú 

desiatku. V konkurencii 140 miest z celého Slovenska sa umiestnilo na 13. mieste. V minulom roku obsadilo Humenné 

18. priečku, tento rok si teda polepšilo o päť miest. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Poznáme NAJ mesto Slovenska. Tipnete si, ako nakoniec dopadla Revúca? 

 [revuca.dnes24.sk; 06/11/2017; Jakub Forgács ; Zaradenie: Revúca] 

http://revuca.dnes24.sk/pozname-naj-mesto-slovenska-tipnete-si-ako-nakoniec-dopadla-revuca-283577 

 

 Naše mesto zabojovalo o prestížny titul. Pozrite si, ako sa umiestnila Revúca v konkurencii ďalších 139 slovenských 

miest! 

 

Hlasovanie je ukončené, ľudia rozhodli. Spoznali sme výsledky súťaže Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2017. Ako sa 

po vyše polročnom hlasovaní umiestnilo naše mesto? 

 

Minulý rok sa Revúca dostala až na 52. miesto. Tentoraz však poskočila až na 36. priečku. Predbehla ju aj neďaleká 

Rožňava, ktorá skončila 15., Tornaľa však napríklad obsadila až 97. priečku. 

 

Najkrajším spomedzi 140 miest Slovenska sa podľa výsledkov stal Liptovský Mikuláš s 25 901 hlasmi. Na druhom mieste 

skončilo spomínané Brezno (25 756 hlasov) a tretia priečka sa ušla Spišskej Novej Vsi s 25 689 hlasmi. 

 

Ako uvádza web súťaže, oficiálne verejné odovzdávanie cien sa uskutoční na výstavisku Incheba Bratislava, na výstave 

ITF Slovakiatour v januári 2018. 

 

Hoci naše mesto nevyhralo, pozrite si v priloženej fotogalérii aj krásy Revúcej na dobových a súčasných záberoch! 

 

Foto: ilustračné 

http://revuca.dnes24.sk/pozname-naj-mesto-slovenska-tipnete-si-ako-nakoniec-dopadla-revuca-283577
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Späť na obsah 

 

1.20.  Poznáme NAJ mesto Slovenska. Tipnete si, ako nakoniec dopadla Bystrica? 

 [bystrica.dnes24.sk; 06/11/2017; Jakub Forgács ; Zaradenie: Bystrica] 

http://bystrica.dnes24.sk/pozname-naj-mesto-slovenska-tipnete-si-ako-nakoniec-dopadla-bystrica-283576 

 

 Naše mesto zabojovalo o prestížny titul. Pozrite si, ako sa umiestnila Banská Bystrica v konkurencii ďalších 139 

slovenských miest! 

 

Hlasovanie je ukončené, ľudia rozhodli. Spoznali sme výsledky súťaže Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2017. Ako sa 

po vyše polročnom hlasovaní umiestnilo naše mesto? 

 

Minulý rok sa Banská Bystrica dostala na krásne 22. miesto. Tentoraz však klesla až na 28. priečku. Predbehol ju aj 

Zvolen na 12. priečke a Brezno, ktoré dokonca skončilo druhé. 

 

Najkrajším spomedzi 140 miest Slovenska sa podľa výsledkov stal Liptovský Mikuláš s 25 901 hlasmi. Na druhom mieste 

skončilo spomínané Brezno (25 756 hlasov) a tretia priečka sa ušla Spišskej Novej Vsi s 25 689 hlasmi. 

 

Ako uvádza web súťaže, oficiálne verejné odovzdávanie cien sa uskutoční na výstavisku Incheba Bratislava, na výstave 

ITF Slovakiatour v januári 2018. 

 

Hoci naše mesto nevyhralo, pozrite si v priloženej fotogalérii aj krásy Bystrice, zachytené mladým fotografom! 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Krajské voľby sú za nami: 5 obcí v okrese Spišská, kde zaznamenali najvyššiu účasť 

 [spisska.dnes24.sk; 06/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/krajske-volby-su-za-nami-5-obci-v-okrese-spisska-kde-zaznamenali-najvyssiu-ucast-283720 

 

 Voľby do orgánov samosprávnych krajov sú už za nami. A známe sú aj ich výsledky. Ako to však bolo s účasťou a v 

ktorých obciach v rámci Spišskonovoveského okresu bola najvyššia? 

 

Sobota 4. novembra sa na Slovensku niesla aj v znamení volieb do VÚC. Mnohí svoje právo využili a počas 

spomínaného víkendového dňa nezabudli odvoliť. Volebná účasť v rámci celej SR dosiahla 29.95 %. 

http://bystrica.dnes24.sk/pozname-naj-mesto-slovenska-tipnete-si-ako-nakoniec-dopadla-bystrica-283576
http://spisska.dnes24.sk/krajske-volby-su-za-nami-5-obci-v-okrese-spisska-kde-zaznamenali-najvyssiu-ucast-283720
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V Košickom kraji sa volieb zúčastnilo 26,73 % oprávnených voličov. Ako je už známe, voľby predsedu KSK vyhral so 

37,80 % Rastislav Trnka. 

 

Vráťme sa však k volebnej účasti, ktorá v samotnom meste Spišská Nová Ves dosiahla 26,52 %. A čo ďalšie obce v 

rámci nášho okresu? V pripojenom prehľade si môžete pozrieť päť z nich, v ktorých bola v rámci Spišskonovoveského 

okresu zaznamená najvyššia účasť voličov. 

 

Obec Účasť voličov v % 

Lieskovany 36,74 

Žehra 35,79 

Poráč 34,86 

Slatvina 31,98 

Vojkovce 30,37 

 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.22.  Poznáme NAJ mesto Slovenska. Tipnete si, ako nakoniec dopadol Zvolen? 

 [zvolen.dnes24.sk; 06/11/2017; Jakub Forgács ; Zaradenie: Zvolen] 

http://zvolen.dnes24.sk/pozname-naj-mesto-slovenska-tipnete-si-ako-nakoniec-dopadol-zvolen-283578 

 

 Naše mesto zabojovalo o prestížny titul. Pozrite si, ako sa umiestnila Banská Bystrica v konkurencii ďalších 139 

slovenských miest! 

 

Hlasovanie je ukončené, ľudia rozhodli. Spoznali sme výsledky súťaže Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2017. Ako sa 

po vyše polročnom hlasovaní umiestnilo naše mesto? 

 

Minulý rok sa Zvolen dostal na krásne 10. miesto. Tentoraz však klesol až na 12. priečku. Predbehlo ju aj Brezno, ktoré 

dokonca skončilo druhé. Odveký rival, Banská Bystrica, sa umiestnila až na 28. pozícii. 

 

Najkrajším spomedzi 140 miest Slovenska sa podľa výsledkov stal Liptovský Mikuláš s 25 901 hlasmi. Na druhom mieste 

skončilo spomínané Brezno (25 756 hlasov) a tretia priečka sa ušla Spišskej Novej Vsi s 25 689 hlasmi. 

 

http://zvolen.dnes24.sk/pozname-naj-mesto-slovenska-tipnete-si-ako-nakoniec-dopadol-zvolen-283578


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

7. 11. 2017 

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

Ako uvádza web súťaže, oficiálne verejné odovzdávanie cien sa uskutoční na výstavisku Incheba Bratislava, na výstave 

ITF Slovakiatour v januári 2018. 

 

Hoci naše mesto nevyhralo, pozrite si v priloženej fotogalérii aj krásy Zvolena, zachytené mladým fotografom! 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.23.  Vonku sú už výsledky súťaže o NAJ mesto Slovenska: Takto sa umiestnil Prešov! 

 [presov.dnes24.sk; 06/11/2017; Ľubomír Hudačko ; Zaradenie: Prešov] 

http://presov.dnes24.sk/vonku-su-uz-vysledky-sutaze-o-naj-mesto-slovenska-takto-sa-umiestnil-presov-283754 

 

 Už sú vonku! Svetlo sveta uzreli výsledky súťaže o NAJ mesto Slovenska 2017. Ako v nej dopadlo naše mesto? 

 

Súťaž o NAJ mesto Slovenska 2017, ktorú vyhlásil portál slovakregion.sk, je na konci. A známe sú už aj výsledky. Pozrite 

si, ktorému mestu sa darilo najlepšie a ako sa v súťaži umiestnilo to naše. 

 

Ľudia mohli hlasovať na internete a to od 1. apríla do 31. októbra. To rozhodlo o tom, že NAJ mestom sa v tomto ročníku 

súťaže stal Liptovský Mikuláš. Striebornú priečku obsadilo Brezno a prvú trojicu najúspešnejších miest uzatvára Spišská 

Nová Ves. 

 

V súťaži sa však celkom darilo aj nášmu mestu. Prešov podľa výsledkov hlasovania uzatvára druhú desiatku. V 

konkurencii 140 miest z celého Slovenska sa umiestnil na 20. mieste. V minulom roku obsadil Prešov 14. priečku, tento 

rok si teda pohoršil o šesť miest. 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Prešova a okolia. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.24.  Festival Puberťák otvorí HaDivadlo z Brna hrou V. Havla Vernisáž 

 [teraz.sk; 06/11/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/kultura-festival-pubertak-otvori-ha/38133-clanok.html 

http://presov.dnes24.sk/vonku-su-uz-vysledky-sutaze-o-naj-mesto-slovenska-takto-sa-umiestnil-presov-283754
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/kultura-festival-pubertak-otvori-ha/38133-clanok.html
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Šiesty ročník festivalu v Divadle Ludus otvorí HaDivadlo z Brna s hrou Václava Havla Vernisáž. 

 

 Bratislava 6. novembra (TASR) – Stav mysle, nie veku je podtitul divadelného festivalu Puberťák, ktorý sa začína v 

pondelok 6. novembra v Bratislave. Podujatie v dvojročných intervaloch prezentuje to najlepšie, čo v oblasti divadelného 

umenia pre tínedžerov vzniklo. Šiesty ročník festivalu v Divadle Ludus otvorí HaDivadlo z Brna s hrou Václava Havla 

Vernisáž. Inscenácia vznikla pri príležitosti nedožitých osemdesiatin Václava Havla, premiéru mala v rámci festivalu 

Centra experimentálneho divadla Málo bylo Havla! 

 

 Počas druhého festivalového dňa sa s hrou Anna, inšpirovanou denníkom Anny Frankovej, predstaví súbor Dramaťáci z 

Bytče, bratislavské cirkevné Konzervatórium zahrá predstavenie Na koho to slovo padne a škola Ludus hru Poznáme sa? 

 

 Festivalový program ponúka v ďalších dňoch aj predstavenie Starého divadla Karola Spišáka z Nitry Klammova vojna - 

"súčasnú monodrámu, ktorá si berie na mušku nie len vzťah učiteľa k žiakom, ale aj celé školstvo", ďalej Shakespearovho 

Hamleta v podaní divadla Kontra zo Spišskej Novej Vsi a hru Mučeník súboru Gasparego z Liptovského Mikuláša, ktorá 

hľadá odpoveď na otázku, "čo by sa stalo, keby západoeurópsky kresťan hlásal svoju vieru tak naliehavo a radikálne ako 

stúpenec islamu?". 

 

 Festival Puberťák, nekomerčný divadelný projekt zameraný na staršie deti a mládež, uzavrie vo štvrtok 9. novembra 

Divadlo Ludus s hrou Džungľa, v ktorej nechýbajú "silné emócie, myšlienkové posolstvo, pohybová akrobacia a rytmus 

liečivých intuitívnych hudobných nástrojov". 

 

 Kompletný program nájdu záujemcovia na webstránke Divadla Ludus. 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Florbalistka Hrehušová: Prispeli sponzori i rodičia. Splnili sme si sen 

 [pravda.sk; 06/11/2017; FLICKR.COM/IFF ; Zaradenie: Šport] 

https://sport.pravda.sk/ostatne-sporty/clanok/447185-florbalistka-hrehusova-prispeli-sponzori-i-rodicia-splnili-sme-si-

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

 

Ivana Hrehušová. Autor - FLICKR.COM/IFF 

 

Pôvodne na elitné podujatie ani nemali vycestovať. Keď však šampiónky zo Spišskej Novej Vsi odmietli účasť, neváhali 

a balili si kufre. 

 

Florbalistiky Pruského sa pred necelými dvoma týždňami zapísali do histórie. Stali sa prvým slovenským klubom, ktorý 

vyhral EuroFloorball Cup a vybojoval si miestenku medzi elitnými svetovými tímami v rámci Champions Cupu. 

 

https://sport.pravda.sk/ostatne-sporty/clanok/447185-florbalistka-hrehusova-prispeli-sponzori-i-rodicia-splnili-sme-si-sen/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/ostatne-sporty/clanok/447185-florbalistka-hrehusova-prispeli-sponzori-i-rodicia-splnili-sme-si-sen/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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"Je to obrovský úspech pre našu obec, ktorá ma dvetisíc obyvateľov. Urobili sme skvelú reklamu Pruskému i celej 

krajine," teší sa Ivana Hrehušová (24), kapitánka tímu. 

 

Už vo vás s odstupom času trochu dozneli víťazné emócie? 

 

Ale kdeže, to ešte chvíľku potrvá. Každú chvíľu nám niekto v dedine potrasie rukou, naše fotky sa objavujú na sociálnych 

sieťach. Ešte stále dostávame gratulácie a žijeme tým. Je to príjemné. 

 

Cesta autobusom domov bola veselá? 

 

(Smiech) Ale áno, len sme boli veľmi unavené, tak sme po ceste všetky zaspali. Trochu sme to oslávili až doma. Čakali 

nás fanúšikovia aj starosta obce. 

 

Po odmietnutí účasti majstra zo Spišskej Novej Vsi ste dostali šancu ísť na EuroFloorball Cup ako vicemajster. Kedy ste 

sa rozhodli, že do Lotyšska pocestujete? 

 

Spišskej Novej Vsi odišli viaceré veľmi dobré hráčky. Keď pozvánku odmietli, tréner sa nás v kabíne spýtal, či by sme 

mali záujem. Pri pohľade na konkurenciu sme vedeli, že môžeme uspieť. Pozbierali sme peniaze od sponzorov, prispeli aj 

rodičia a išlo sa. 

 

S akými ambíciami ste išli do lotyšskej Valmiery? 

 

Vedeli sme, že najsilnejším súperom bude ruský tím Nauka-SAFU-NT. Už sme s ním predtým hrali na tomto podujatí. Na 

predošlých turnajoch sme vždy skončili v semifinále. Tentokrát sme verili, že to prelomíme a dostaneme sa do boja o 

trofej. 

 

Práve proti Nauke ste odohrali prvý zápas a ten vám nevyšiel… 

 

Nie je nič príjemné začať vysokou prehrou. Vedeli sme, že to bude náročné, ale prehra 3:11 je zlý výsledok. Myslím si, že 

sme ešte neboli zoznámené s prostredím a svoje zohrala aj nervozita. Po zápase sme si však všetko rozobrali a hodili za 

hlavu. Vedeli sme, že cesta do finále sa začína druhým súbojom proti domácemu tímu Kekava. 

 

Ten priniesol drámu, ktorú ste rozhodli v 12. sérii samostatných nájazdov. Vedeli ste dopredu, čo urobíte? 

 

Stihla som odpozorovať pohyby brankárky súpera. Predtým, ako som išla, mi tréner Vladimír Gábor povedal, aby som si 

ju rozpohybovala. Snažila som sa ju zmiasť pohybom a 2–3 rýchlymi kľučkami. Keď už bola na zemi, úspešne som 

zakončila. 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

7. 11. 2017 

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

Takže trénerova rada nad zlato? 

 

Áno (smiech). Hneď som sa mu poďakovala. Som rada, že mi to povedal, lebo by som znovu vymýšľala čosi 

komplikované – kľučky a blafáky. 

 

V semifinále s ďalším domácim družstvom Rubene (7:6) ste začali výborne, ale v druhej polovici stretnutia ste 

prehajdákali trojgólové vedenie z úvodu. Čím to bolo? 

 

Tréneri zvolili dobrú taktiku. Vysoké napádanie na začiatku duelu robilo súperkám problémy. Žiaľ, neskôr prišli vylúčenia, 

čím sme dostali domáce do stretnutia. Sme rady, že doťahovanie o jeden gól napokon vyšlo v náš prospech. 

 

Proti Gdaňsku ste sa znovu blysli dvoma gólmi a rozhodli o víťazstve 2:1. Bolo finále najnáročnejším stretnutím? 

 

Ani nie, to bolo skôr stretnutie s Kekavou. Vo finále to bolo psychicky náročnejšie, boli sme blízko k úspechu. V závere 

sme hrali oslabenie 4 proti 6, pretože odvolali brankárku. Baby, ktoré boli na ihrisku, to skvele ustáli. 

 

Záverečná siréna priniesla výbuch radosti… 

 

Bola to neskutočná eufória a splnenie veľkého sna. Dosiahli sme historický úspech. Žiadnemu slovenskému florbalovému 

tímu sa dovtedy nepodarilo vyhrať túto súťaž a postúpiť do Champions Cupu, čo je obdoba futbalovej Ligy majstrov. Je to 

obrovský úspech pre našu obec, ktorá ma dvetisíc obyvateľov. Urobili sme skvelú reklamu Pruskému i celej krajine. 

 

V decembri bude Bratislava hostiť majstrovstvá sveta. Zamotali ste so spoluhráčkami hlavu hlavnému trénerovi Michalovi 

Jedličkovi? 

 

To je skôr otázka na neho. (smiech) Neviem, či turnaj sledoval. Myslím si, že baby, ktoré už v národnom tíme sú, potvrdili 

svoju oprávnenú nomináciu a budú prínosom na MS. 

 

Stali ste sa najproduktívnejšou hráčkou družstva (6+2) a dostali ste sa aj do All-Stars výberu. Pomýšľate na pozvánku do 

reprezentácie? 

 

Samozrejme, ale som realistka. Myslím si, že sa to nestane. 

 

Prečo? 

 

Šampionát sa začína už čoskoro a kouč pracuje s určitými hráčkami už dva roky. Neočakávam, že by som sa dostala do 

nominácie. Tréner má svoju predstavu o zložení tímu. Skôr to vidím na ďalší dvojročný kvalifikačný cyklus. Keby som sa 

však mýlila, nesťažovala by som sa. (úsmev) 
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&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Úspešná predohrávka hokejistov: Topoľčany zdolali tabuľkového suseda po nájazdoch 

 [topolcany.dnes24.sk; 06/11/2017; TASR/Dnes24.sk ; Zaradenie: Topoľčany] 

http://topolcany.dnes24.sk/uspesna-predohravka-hokejistov-topolcany-zdolali-tabulkoveho-suseda-po-najazdoch-283716 

 

 Topoľčianski hokejisti majú za sebou predohrávku 25. kola. Cestovali v ňom na ľad tabuľkového suseda. 

 

Topoľčianski hokejisti sa v prvej lige snažia dohnať vedúce tímy tabuľky. K zníženiu bodovej straty im pomohla aj 

predohrávka 25. kola druhej najvyššej slovenskej súťaže. 

 

V nej cestovali hokejisti HC Topoľčany na ľad Dubnice nad Váhom. Vo vyrovnanom zápase sa malo rozhodnúť až v 

samostatných nájazdoch. V nich premenil ten rozhodujúci hráč topoľčian König a bolo rozhodnuté. Naši hokejisti si tak do 

ligovej tabuľky pripísali v zápase s tabuľkovým susedom dôležité dva body a priebežne im patrí piata priečka, keď práve 

na nášho posledného súpera strácajú jediný bod. 

 

MHK Dubnica nad Váhom – HC Topoľčany 3:4 pp a sn (3:0, 0:3, 0:0 – 0:0, 0:1) 

 

Góly: 10. Berák, 18. Kokavec, 10. Jakúbek – 25. Minárik, 33. Bystričan, 37. Novák, rozhodujúci nájazd König. 

Rozhodovali: Krist – P. Tvrdoň, Drblík, vylúčení: 9:9, navyše: Ďurkech 10 minút za hrubosť – Minárik 10 minút za 

nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 824 divákov 

 

Tabuľka po 16. kole: 

 

Poradie Tím Body 

1. Skalica 40 

2. Michalovce 38 

3. Prešov 38 

4. Dubnica 32 

5. Topoľčany 31 

6. Bratislava 22 

7. Spišská Nová Ves 20 

8. Nové Zámky "B" 13 

9. Tranava 11 

10. Považská Bystrica 6 

http://topolcany.dnes24.sk/uspesna-predohravka-hokejistov-topolcany-zdolali-tabulkoveho-suseda-po-najazdoch-283716
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– HK Orange 20 4 

 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR/Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Pekný úspech pre naše mesto: Rožňava v TOP 20! 

 [roznava.dnes24.sk; 06/11/2017; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

http://roznava.dnes24.sk/pekny-uspech-pre-nase-mesto-roznava-v-top-20-283771 

 

 Od 1. apríla mali Slováci možnosť hlasovať o svoje naj mesto. Naše mesto sa umiestnilo na krásnej pozícii. 

 

Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska vyhlásil internetový portál Slovakregion. 

 

Odštartovala 1. apríla a trvala do 31. októbra. Po sčítaní všetkých hlasov z celého Slovenska sa rozhodlo, že Naj mestom 

je Liptovský Mikuláš. Hneď za ním skončili mestá Brezno a Spišská Nová Ves. 

 

Rožňava sa z celkového počtu 140-tich miest umiestnila na krásnej 15. priečke. Hneď za ňou skončili Košice a Bratislava. 

 

Pre porovnanie, minulý rok sa Rožňava v absolútnom hodnotení umiestnila na 11. pozícii a umiestnenie v top 10 miest 

Slovenska jej ušlo o vlások. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Zomrel dramaturg, scenárista a režisér Mikuláš Fehér 

 [pravda.sk; 06/11/2017; SITA ; Zaradenie: Kultúra] 

https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/447267-zomrel-dramaturg-scenarista-a-reziser-mikulas-

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

 

Mikuláš Fehér na archívnej snímke. Autor - archív Divadla pre deti a mládež 

 

Mikuláš Fehér pôsobil aj ako riaditeľ trnavského Divadla pre deti a mládež. 

http://roznava.dnes24.sk/pekny-uspech-pre-nase-mesto-roznava-v-top-20-283771
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/447267-zomrel-dramaturg-scenarista-a-reziser-mikulas-feher/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/447267-zomrel-dramaturg-scenarista-a-reziser-mikulas-feher/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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O úmrtí informovala Dária Fojtíková Fehérová, posledná rozlúčka s Mikulášom Fehérom bude 9. novembra o 13:00 v 

Dome smútku na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave. 

 

Mikuláš Fehér absolvoval divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení. Už počas štúdia pracoval v 

Československej televízii v Bratislave vo vysielaní pre deti a mládež, v rokoch 1970 až 1972 pôsobil ako vedúci tvorivej 

skupiny pre deti, kde sa venoval rozvoju animovaného štúdia ČST. V rokoch 1972 až 1974 bol režisérom Divadla Jozefa 

Gregora Tajovského vo Zvolene. Do histórie sa zapísal réžiou Zeyerovej hry Radúz a Mahuliena, ktorou sa slávnostne 

otváral I. ročník festivalu Zámocké hry zvolenské. 

 

Venoval sa najmä tvorbe pre deti. Je autorom hier a dramatizácií pre rozhlas (Severova dcéra, Hviezdny kvet), televíziu 

(večerníčky, 50 príbehov Filmárika a Filmušky, Puto najsilnejšie) a napísal viacero bábkových hier, ktoré aj režíroval. 

Jeho animovaný film Rozprávky z peračníka v roku 1972 zvíťazil na televíznom festivale v Turecku. Bolo preto 

prirodzené, že keď sa v Trnave v roku 1974 zakladalo Divadlo pre deti a mládež, stal sa jeho prvým dramaturgom a 

režisérom, v rokoch 1985 až 1996 pôsobil aj ako jeho riaditeľ. Pod jeho vedením vznikli v Trnave legendárne inscenácie 

režisérov Blaha Uhlára a Juraja Nvotu a divadlo sa vypracovalo na moderné divadlo novej formy i názoru. Ako režisér tiež 

hosťoval v divadlách v Nitre, Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrici a Komárne. V rokoch 1996 – 2004 Fehér opäť 

pracoval vo zvolenskom Divadle J. G. Tajovského, tentoraz vo funkcii šéfdramaturga. 

 

Mikuláš Fehér desať rokov režíroval v ochotníckom súbore DISK v Trnave, v roku 1987 založil v Trnave študentský súbor 

Juventus, režíroval aj ochotnícke súbory v Novej Bani i Detve. Patrí medzi zakladateľov kresťanského divadla KREDIV a 

k hlavným spolupracovníkom festivalu biblických a duchovných hier Gorazdov Močenok. Bol dlhoročným 

spolupracovníkom Národného osvetového centra v Bratislave, člen porôt ochotníckych divadelných festivalov a súťaží 

divadiel poézie. Je autorom štúdií a spoluautorom publikácií o divadlách v Trnave a vo Zvolene. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Zomrel dramaturg, scenárista a režisér Mikuláš Fehér 

 [myzvolen.sme.sk; 06/11/2017; SITA ; Zaradenie: Zvolen / Spoločnosť] 

https://myzvolen.sme.sk/c/20690328/zomrel-dramaturg-scenarista-a-reziser-mikulas-feher.html 

 

Svoju stopu zanechal aj vo Zvolene, pôsobil tu desať rokov. 

 

TRNAVA. Vo veku 75 rokov zomrel v nedeľu 5. novembra dramaturg, scenárista, režisér a bývalý riaditeľ Divadla pre deti 

a mládež v Trnave Mikuláš Fehér. Ako agentúru SITA informovala Dária Fojtíková Fehérová, posledná rozlúčka s 

Mikulášom Fehérom bude 9. novembra o 13:00 v Dome smútku na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave. 

 

Pracoval aj v televízii 

 

https://myzvolen.sme.sk/c/20690328/zomrel-dramaturg-scenarista-a-reziser-mikulas-feher.html
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Mikuláš Fehér absolvoval divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení. Už počas štúdia pracoval v 

Československej televízii v Bratislave vo vysielaní pre deti a mládež, v rokoch 1970 až 1972 pôsobil ako vedúci tvorive j 

skupiny pre deti, kde sa venoval rozvoju animovaného štúdia ČST. V rokoch 1972 až 1974 bol režisérom Divadla Jozefa 

Gregora Tajovského vo Zvolene. Do histórie sa zapísal réžiou Zeyerovej hry Radúz a Mahuliena, ktorou sa slávnostne 

otváral I. ročník festivalu Zámocké hry zvolenské. 

 

Venoval sa najmä tvorbe pre deti. Je autorom hier a dramatizácií pre rozhlas (Severova dcéra, Hviezdny kvet), televíziu 

(večerníčky, 50 príbehov Filmárika a Filmušky, Puto najsilnejšie) a napísal viacero bábkových hier, ktoré aj režíroval. 

Jeho animovaný film Rozprávky z peračníka v roku 1972 zvíťazil na televíznom festivale v Turecku. 

 

Prvý dramaturg 

 

Bolo preto prirodzené, že keď sa v Trnave v roku 1974 zakladalo Divadlo pre deti a mládež, stal sa jeho prvým 

dramaturgom a režisérom, v rokoch 1985 až 1996 pôsobil aj ako jeho riaditeľ. Pod jeho vedením vznikli v Trnave 

legendárne inscenácie režisérov Blaha Uhlára a Juraja Nvotu a divadlo sa vypracovalo na moderné divadlo novej formy i 

názoru. Ako režisér tiež hosťoval v divadlách v Nitre, Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrici a Komárne. V rokoch 1996 – 

2004 Fehér opäť pracoval vo zvolenskom Divadle J. G. Tajovského, tentoraz vo funkcii šéfdramaturga. 

 

Mikuláš Fehér desať rokov režíroval v ochotníckom súbore DISK v Trnave, v roku 1987 založil v Trnave študentský súbor 

Juventus, režíroval aj ochotnícke súbory v Novej Bani i Detve. Patrí medzi zakladateľov kresťanského divadla KREDIV a 

k hlavným spolupracovníkom festivalu biblických a duchovných hier Gorazdov Močenok. Bol dlhoročným 

spolupracovníkom Národného osvetového centra v Bratislave, člen porôt ochotníckych divadelných festivalov a súťaží 

divadiel poézie. Je autorom štúdií a spoluautorom publikácií o divadlách v Trnave a vo Zvolene. 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Najkrajšia obec a najkrajšie mesto Slovenska 2017 sú známe. Uhádli by ste víťazov? 

 [dobrenoviny.sk; 06/11/2017; Lenka Miškolciová ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/115407/najkrajsia-obec-a-najkrajsie-mesto-slovenska-2017-su-zname-uhadli-by-ste-vitazov- 

 

V rebríčku najkrajších miest a obcí sa objavili aj nováčikovia.  

 

Ilustračná snímka — Foto: Pexels.com 

 

BRATISLAVA 6. novembra - Najrakjšia obec a najkrajšie mesto na Slovensku sú známe! Ako každý rok tak aj tento mohli 

ľudia zo Slovenska aj zo zahraničia hlasovať za tú najkrajšiu obec a mesto na Slovensku. Súťaž, ktorú každoročne 

usporadúva portál Slovak region už pozná svojich víťazov.  

 

Uhádli by ste, ktoré mesto a obec sú tie najkrajšie? Pozrite si konečné poradie.  

http://www.dobrenoviny.sk/c/115407/najkrajsia-obec-a-najkrajsie-mesto-slovenska-2017-su-zname-uhadli-by-ste-vitazov-
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Oficiálne výsledky súťaže o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2016. Foto: Slovakregion.sk 

 

Po minuloročnom druhom mieste sa Halič konečne prebojoval na víťaznú priečku. Keď mu minulý rok ušlo prvé miesto 

len o pár hlasov, tento rok obyvatelia a fanúšikova Haliča nenechali nič na náhodu a zvíťazil s jednoznačným náskokom. 

Ako druhá v poradí sa umiestnila obec Vinodol a na treťom mieste zostali Spišské Tomášovce.  

 

Ak ste doteraz o Haliči nepočuli, túto obec nájdete na juhu stredného Slovenska a môže byť vašou ďalšou destináciou v 

potulkách po Slovensku.  

 

Zámok v Haliči patrí medzi dominanty najkrajšej obce. Foto: TASR 

 

Liptovský Mikuláš sa minulý rok neumiestnil ani v top desiatke. Tento rok sa to však zmenilo a Liptovský Mikuláš porazil 

aj také stálice, ako sú Spišská Nová Ves či Bardejov. V prvej desiatke sa oproti minulému roku objavila napríklad aj taká 

Trnava, Košice či Levoča. 

 

Liptovský Mikuláš zvíťazil s pomerne tesným náskokom. Foto: TASR 

 

Súťaž o "Najkrajšie mesto a najkrajšiu obec Slovenska 2017" trvala od začiatku apríla do konca októbra tohto roku. Ak 

vás zuajíma celý rebríček, v ktorom nájdete celkové poradie 144 miest Slovenska a 2787 obcí, nájdete ho na webovej 

stránke informačného portálu Slovakregion. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Zomrel dramaturg, scenárista a režisér Mikuláš Fehér 

 [mytrnava.sme.sk; 06/11/2017; SITA ; Zaradenie: Trnava / Spravodajstvo] 

https://mytrnava.sme.sk/c/20690103/zomrel-dramaturg-scenarista-a-reziser-mikulas-feher.html 

 

Mikuláš Fehér pôsobil aj ako riaditeľ trnavského Divadla pre deti a mládež. 

 

TRNAVA. Vo veku 75 rokov zomrel v nedeľu 5. novembra dramaturg, scenárista, režisér a bývalý riaditeľ Divadla pre deti 

a mládež v Trnave Mikuláš Fehér. Ako agentúru SITA informovala Dária Fojtíková Fehérová, posledná rozlúčka s 

Mikulášom Fehérom bude 9. novembra o 13:00 v Dome smútku na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave. 

 

Pracoval aj v televízii 

 

https://mytrnava.sme.sk/c/20690103/zomrel-dramaturg-scenarista-a-reziser-mikulas-feher.html
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Mikuláš Fehér absolvoval divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení. Už počas štúdia pracoval v 

Československej televízii v Bratislave vo vysielaní pre deti a mládež, v rokoch 1970 až 1972 pôsobil ako vedúci tvorivej 

skupiny pre deti, kde sa venoval rozvoju animovaného štúdia ČST. V rokoch 1972 až 1974 bol režisérom Divadla Jozefa 

Gregora Tajovského vo Zvolene. Do histórie sa zapísal réžiou Zeyerovej hry Radúz a Mahuliena, ktorou sa slávnostne 

otváral I. ročník festivalu Zámocké hry zvolenské. 

 

Venoval sa najmä tvorbe pre deti. Je autorom hier a dramatizácií pre rozhlas (Severova dcéra, Hviezdny kvet), televíziu 

(večerníčky, 50 príbehov Filmárika a Filmušky, Puto najsilnejšie) a napísal viacero bábkových hier, ktoré aj režíroval. 

Jeho animovaný film Rozprávky z peračníka v roku 1972 zvíťazil na televíznom festivale v Turecku. 

 

Prvý dramaturg 

 

Bolo preto prirodzené, že keď sa v Trnave v roku 1974 zakladalo Divadlo pre deti a mládež, stal sa jeho prvým 

dramaturgom a režisérom, v rokoch 1985 až 1996 pôsobil aj ako jeho riaditeľ. Pod jeho vedením vznikli v Trnave 

legendárne inscenácie režisérov Blaha Uhlára a Juraja Nvotu a divadlo sa vypracovalo na moderné divadlo novej formy i 

názoru. Ako režisér tiež hosťoval v divadlách v Nitre, Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrici a Komárne. V rokoch 1996 – 

2004 Fehér opäť pracoval vo zvolenskom Divadle J. G. Tajovského, tentoraz vo funkcii šéfdramaturga. 

 

Mikuláš Fehér desať rokov režíroval v ochotníckom súbore DISK v Trnave, v roku 1987 založil v Trnave študentský súbor 

Juventus, režíroval aj ochotnícke súbory v Novej Bani i Detve. Patrí medzi zakladateľov kresťanského divadla KREDIV a 

k hlavným spolupracovníkom festivalu biblických a duchovných hier Gorazdov Močenok. Bol dlhoročným 

spolupracovníkom Národného osvetového centra v Bratislave, člen porôt ochotníckych divadelných festivalov a súťaží 

divadiel poézie. Je autorom štúdií a spoluautorom publikácií o divadlách v Trnave a vo Zvolene. 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Florbal-MS: V nominácii SR 11 legionárok z českej extraligy 

 [dobrenoviny.sk; 06/11/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/115436/florbal-ms-v-nominacii-sr-11-legionarok-z-ceskej-extraligy 

 

V 20-člennej nominácii figuruje 11 legionárok z českej extraligy, až štyri hráčky dodal národnému výberu klub 1. SC 

Vítkovice. 

 

Na snímke vľavo slovenská reprezentantka Paulína Hudáková. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj 

 

Bratislava 6. novembra (TASR) - Tréner slovenských florbalových reprezentantiek Michal Jedlička oznámil v pondelok 

záverečnú nomináciu na majstrovstvá sveta žien, ktoré sa uskutočnia od 1. do 9. decembra v Bratislave. V 20-člennej 

nominácii figuruje 11 legionárok z českej extraligy, až štyri hráčky dodal národnému výberu klub 1. SC Vítkovice (Alžbeta 

Ďuríková, Denisa Ferenčíková, Michaela Šponiarová a Katarína Klapitová). 

http://www.dobrenoviny.sk/c/115436/florbal-ms-v-nominacii-sr-11-legionarok-z-ceskej-extraligy
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"Všetky dievčatá širšieho kádra dreli a bojovali o miesto v nominácii a bolo to pre nás náročné rozhodovanie. Napokon 

sme museli vybrať potrebný počet hráčiek, ktorým plne dôverujeme," uviedol Jedlička pre oficiálny web Slovenského 

zväzu florbalu. Jeho zverenky sa naladili na šampionát triumfom na víkendovom Turnaji šiestich krajín v Nitre, v 

nedeľnom finále zdolali Nórky 4:2. Najbližšie sa stretnú o dva týždne 21. novembra v Púchove, kde ich čaká štvordňové 

sústredenie. 

 

Slovenky sa na domácich MS stretnú v základnej C-skupine so Singapurom, Estónskom a Austráliou. Ich cieľom je 

víťazstvo v skupine, triumf v 1. kole play off by im zabezpečil účasť vo štvrťfinále, kde by narazili na súpera z 

výkonnostne silnejšej skupiny. Šampionát budú hostiť Zimný štadión Ondreja Nepelu a Hant aréna. 

 

Brankárky: Kristína Hlavatá (FBK MKŠS Kysucké Nové Mesto), Karolína Krištofová (Florbal Židenice, ČR) 

Obrankyne: Viktória Grossová (FBC Ostrava, ČR), Alžbeta Ďuríková (1. SC Vítkovice, ČR), Barbora Kocúrová (FBK 

Kométa Spišská Nová Ves), Klaudia Robová (FBC Predator Sabinov), Andrea Šidlová (ŠK 98 Pruské), Denisa 

Ferenčíková (1. SC Vítkovice, ČR), Viktória Bobotová (Tigers Jižní Město, ČR) 

 

Útočníčky: Michaela Šponiarová (1. SC Vítkovice, ČR), Katarína Klapitová (1. SC Vítkovice, ČR), Monika Pintérová (ŠK 

Slávia SPU DFA Nitra), Daniela Kvasková (FBC Mikuláš Prešov), Šárka Boľová (1. SC Vítkovice, ČR), Lenka Cupráková 

(FBC Predator Sabinov), Paulína Hudáková (FBC Ostrava, ČR), Kristína Hudáková (FBC Ostrava, ČR), Lucia 

Košturiaková (Tigers Jižní Město, ČR), Jana Trošková (ŠK 98 Pruské), Romana Janegová (ŠK Slávia SPU DFA Nitra) 

 

Realizačný tím: hlavný tréner - Michal Jedlička, asistenti trénera - Markéta Šteglová, Karolína Šatalíková, Jozef Grega, 

fyzioterapeuti - Andrea Pávová, Tibor Lovíšek, kondičný tréner - Josef Pečonka, vedúci družstva - Marek Novák 

 

Zloženie základných skupín MS 2017: 

 

A-skupina: Nórsko, Lotyšsko, Fínsko, Česko 

 

B-skupina: Poľsko, Nemecko, Švédsko, Švajčiarsko 

 

C-skupina: Singapur, Estónsko, Austrália, SLOVENSKO 

 

D-skupina: USA, Thajsko, Japonsko, Dánsko 

 

× 
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1.33.  Florbal-MS: V nominácii SR 11 legionárok z českej extraligy 

 [teraz.sk; 06/11/2017; TASR, Dominika Zúborová ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/florbal-ms-v-nominacii-sr-11-legionarok-/290802-clanok.html 

 

V 20-člennej nominácii figuruje 11 legionárok z českej extraligy, až štyri hráčky dodal národnému výberu klub 1. SC 

Vítkovice. 

 

Bratislava 6. novembra (TASR) - Tréner slovenských florbalových reprezentantiek Michal Jedlička oznámil v pondelok 

záverečnú nomináciu na majstrovstvá sveta žien, ktoré sa uskutočnia od 1. do 9. decembra v Bratislave. V 20-člennej 

nominácii figuruje 11 legionárok z českej extraligy, až štyri hráčky dodal národnému výberu klub 1. SC Vítkovice (Alžbeta 

Ďuríková, Denisa Ferenčíková, Michaela Šponiarová a Katarína Klapitová). 

 

"Všetky dievčatá širšieho kádra dreli a bojovali o miesto v nominácii a bolo to pre nás náročné rozhodovanie. Napokon 

sme museli vybrať potrebný počet hráčiek, ktorým plne dôverujeme," uviedol Jedlička pre oficiálny web Slovenského 

zväzu florbalu. Jeho zverenky sa naladili na šampionát triumfom na víkendovom Turnaji šiestich krajín v Nitre, v 

nedeľnom finále zdolali Nórky 4:2. Najbližšie sa stretnú o dva týždne 21. novembra v Púchove, kde ich čaká štvordňové 

sústredenie. 

 

Slovenky sa na domácich MS stretnú v základnej C-skupine so Singapurom, Estónskom a Austráliou. Ich cieľom je 

víťazstvo v skupine, triumf v 1. kole play off by im zabezpečil účasť vo štvrťfinále, kde by narazili na súpera z 

výkonnostne silnejšej skupiny. Šampionát budú hostiť Zimný štadión Ondreja Nepelu a Hant aréna. 

 

Nominácia SR na MS žien (1. - 9. decembra 2017 v Bratislave): 

 

Brankárky: Kristína Hlavatá (FBK MKŠS Kysucké Nové Mesto), Karolína Krištofová (Florbal Židenice, ČR) 

 

Obrankyne: Viktória Grossová (FBC Ostrava, ČR), Alžbeta Ďuríková (1. SC Vítkovice, ČR), Barbora Kocúrová (FBK 

Kométa Spišská Nová Ves), Klaudia Robová (FBC Predator Sabinov), Andrea Šidlová (ŠK 98 Pruské), Denisa 

Ferenčíková (1. SC Vítkovice, ČR), Viktória Bobotová (Tigers Jižní Město, ČR) 

 

Útočníčky: Michaela Šponiarová (1. SC Vítkovice, ČR), Katarína Klapitová (1. SC Vítkovice, ČR), Monika Pintérová (ŠK 

Slávia SPU DFA Nitra), Daniela Kvasková (FBC Mikuláš Prešov), Šárka Boľová (1. SC Vítkovice, ČR), Lenka Cupráková 

(FBC Predator Sabinov), Paulína Hudáková (FBC Ostrava, ČR), Kristína Hudáková (FBC Ostrava, ČR), Lucia 

Košturiaková (Tigers Jižní Město, ČR), Jana Trošková (ŠK 98 Pruské), Romana Janegová (ŠK Slávia SPU DFA Nitra) 

 

Realizačný tím: hlavný tréner - Michal Jedlička, asistenti trénera - Markéta Šteglová, Karolína Šatalíková, Jozef Grega, 

fyzioterapeuti - Andrea Pávová, Tibor Lovíšek, kondičný tréner - Josef Pečonka, vedúci družstva - Marek Novák 

 

http://www.teraz.sk/sport/florbal-ms-v-nominacii-sr-11-legionarok-/290802-clanok.html
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Zloženie základných skupín MS 2017: 

 

A-skupina: Nórsko, Lotyšsko, Fínsko, Česko 

 

B-skupina: Poľsko, Nemecko, Švédsko, Švajčiarsko 

 

C-skupina: Singapur, Estónsko, Austrália, SLOVENSKO 

 

D-skupina: USA, Thajsko, Japonsko, Dánsko 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Dobré rozprávky z Lidla skutočne víťazia nad zlom 

 [topky.sk; 06/11/2017; Lidl ; Zaradenie: Dobre vedieť] 

http://www.topky.sk/cl/1000991/1668015/Dobre-rozpravky-z-Lidla-skutocne-vitazia-nad-zlom 

 

BANSKÁ BYSTRICA 3. novembra - Rozprávky nás učia, že to najpodstatnejšie vníma človek srdcom - silu dobra, vernosť 

priateľstva či podanú pomocnú ruku. Dobré rozprávky skutočne víťazia nad zlom a otvárajú šľachetné srdcia. Lidl pred 

najkrajšími sviatkami roka opäť pripravil pre svojich zákazníkov tri krásne rozprávky, ktoré majú čarovnú moc: dokážu 

totiž liečiť vážne chorých novorodencov. 

 

Od pondelka 6. novembra môžete za každých 20 E nákupu získať jedno z troch jedinečných dvoj-CD na motívy 

rozprávok Pavla Dobšinského: "Zlatovláska", "Popolvár" a "Ako išlo vajce na vandrovku" za symbolické 1 E. A toto jedno 

Euro opäť dokáže zázraky, Lidl totiž slovenským nemocniciam venuje zostavu život zachraňujúcich prístrojov pre 

novorodencov v hodnote celého výnosu z akcie. Cieľom projektu je podporiť 53 novorodeneckých pracovísk vo všetkých 

nemocniciach, ktoré na Slovensku umožňujú bezplatný pôrod. "Našimi projektami chceme pomáhať všade tam, kde to je 

potrebné. Dlhodobo sa snažíme prispieť k tomu, aby slovenské nemocnice mali k dispozícii špičkové prístroje a spolu s 

nasadením odborného personálu mohli pomáhať zachraňovať deti, ktoré musia o svoje zdravie bojovať od prvých minút," 

uviedol Matúš Gála, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika. 

 

Hodnota jednej zostavy je viac ako 19 000 E, pričom pozostáva z troch častí: novorodeneckého výhrevného lôžka, 

prístroja na vysoko prietokovú kyslíkovú liečbu kontinuálnym pretlakom a fototerapeutickej LED lampy na liečbu žltačky. 

"Ponúkaná zostava prístrojov pre novorodenecké oddelenia bola vybratá po zrelom uvážení toho, čo by všetky 

novorodenecké pracoviská na Slovensku reálne potrebovali a využívali. Ide o prístroje, ktorých použitie umožní poskytnúť 

základnú starostlivosť chorým novorodencom bez ohľadu na ich pôrodnú hmotnosť či vek," povedal Prof. MUDr. Mirko 

Zibolen, CSc, hlavný odborník ministerstvo zdravotníctva pre neonatológiu. 

 

Ročne sa na Slovensku narodí približne 55-tisíc detí, pričom viac ako desatina z nich potrebuje bezprostredne po 

narodení medicínsku pomoc. Vďaka spomenutej zostave prístrojov bude možné pomôcť dlhšiu dobu aj tým 

http://www.topky.sk/cl/1000991/1668015/Dobre-rozpravky-z-Lidla-skutocne-vitazia-nad-zlom
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novorodencom, ktorí nie sú bezprostredne preložení do spádového vysoko špecializovaného neonatologického 

pracoviska. "Výhrevné lôžko je základným zariadením využívaným v starostlivosti o choré dieťa, umožní udržanie jeho 

telesnej teploty počas liečby. Je konštruované tak, aby personál mal dobrý prístup k pacientovi. Dopĺňa ho moderný 

vysokoprietokový prístroj na podávanie zvlhčeného kyslíka, ktorým je možné dieťaťu zároveň aj pomôcť pri dýchaní. 

Kyslík je liek, ktorý má aj nežiadúce účinky a jeho presné dávkovanie je preto nevyhnutnosťou. Ide o častokrát život 

zachraňujúci prístroj. Mnohí z týchto pacientov majú aj novorodeneckú žltačku, ktorá v extrémnych prípadoch môže viesť 

až k poškodeniu mozgu novorodenca. A práve na jej liečbu je určená fototerapeutická lampa, ktorá pôsobením svetla 

znižuje koncentráciu žlčového farbiva v krvi," uzavrel Prof. Zibolen. 

 

V roku 2015 venoval Lidl vďaka svojim zákazníkom 14 nemocniciam v 10 slovenských mestách 34 život zachraňujúcich 

inkubátorov v hodnote 600 000 E. Tieto pracoviská pomáhajú najrizikovejším novorodencom. O rok neskôr sa diskontný 

reťazec rozhodol ísť ešte ďalej a podať pomocnú ruku všetkým deťom, ktoré o to najcennejšie – svoj život – musia 

bojovať od prvých chvíľ. Spoločne so svojimi zákazníkmi venoval všetkým slovenským pôrodniciam umožňujúcim 

bezplatný pôrod zostavu život zachraňujúcich prístrojov v celkovej hodnote takmer 850 000 E. 

 

Zoznam 53 novorodeneckých pracovísk v slovenských nemocniciach, ktoré umožňujú bezplatný pôrod: 

 

Bánovce nad Bebravou   NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o.    

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

Bardejov   NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov    

Bojnice   Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach    

Bratislava – Nové Mesto   Detská fakultná nemocnica s poliklinikou    

Bratislava - Nové Mesto   Univerzitná nemocnica Bratislava    

Bratislava - Petržalka   Univerzitná nemocnica Bratislava    

Bratislava - Ružinov   Univerzitná nemocnica Bratislava    

Brezno   Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.    

Čadca   Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca    

Dolný Kubín   Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín    

Dunajská Streda   Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda    

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

Humenné   Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o.    

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

Komárno   FORLIFE n.o.    

Košice - Juh   Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Trieda SNP 1    

Košice Juh   Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Rastislavova ul. 43    

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

Košice – Západ   Detská fakultná nemocnica Košice, všeobecná nemocnica    
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Kráľovský Chlmec   Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec    

Krompachy   Nemocnica Krompachy spol. s r.o.    

Levice   Nemocnice s poliklinikami n.o.    

Liptovský Mikuláš   Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš    

Lučenec   Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.    

Martin   Univerzitná nemocnica Martin    

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

Myjava   Nemocnica s poliklinikou Myjava    

Nitra   Fakultná nemocnica Nitra    

Nové Zámky   Fakultná nemocnica s poliklinikou    

Partizánske   Nemocnica Partizánske    

Piešťany   Nemocnica Alexandra Wintera n.o.    

Poprad   Nemocnica Poprad, a. s.    

Považská Bystrica   Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica    

Prešov   Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana    

Revúca   Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca    

Rimavská Sobota   Nemocnice a polikliniky, a.s.    

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

Ružomberok   Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica    

Skalica   Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.    

Snina   Nemocnica Snina, s.r.o.    

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

Stará Ľubovňa   Ľubovnianska nemocnica, n. o.    

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

Topoľčany   Nemocnice s poliklinikami n.o.    

Trebišov   Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.    

Trenčín   Fakultná nemocnica Trenčín    

Trnava   Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11    

Trstená   Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená    

Vranov nad Topľou   VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O.    

Zvolen   Nemocnica Zvolen a. s.    

Žiar nad Hronom   Nemocnice a polikliniky, a.s.    

Žilina   Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  

 

 

- Reklamná správa -  
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1.35.  Florbal-MS: V nominácii SR 11 legionárok z českej extraligy 

 [24hod.sk; 06/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/florbal-ms-v-nominacii-sr-11-legionarok-z-ceskej-extraligy-cl546889.html 

 

Na snímke vľavo slovenská reprezentantka Paulína Hudáková. 

 

Bratislava 6. novembra (TASR) - Tréner slovenských florbalových reprezentantiek Michal Jedlička oznámil v pondelok 

záverečnú nomináciu na majstrovstvá sveta žien, ktoré sa uskutočnia od 1. do 9. decembra v Bratislave. V 20-člennej 

nominácii figuruje 11 legionárok z českej extraligy, až štyri hráčky dodal národnému výberu klub 1. SC Vítkovice (Alžbeta 

Ďuríková, Denisa Ferenčíková, Michaela Šponiarová a Katarína Klapitová). 

 

"Všetky dievčatá širšieho kádra dreli a bojovali o miesto v nominácii a bolo to pre nás náročné rozhodovanie. Napokon 

sme museli vybrať potrebný počet hráčiek, ktorým plne dôverujeme," uviedol Jedlička pre oficiálny web Slovenského 

zväzu florbalu. Jeho zverenky sa naladili na šampionát triumfom na víkendovom Turnaji šiestich krajín v Nitre, v 

nedeľnom finále zdolali Nórky 4:2. Najbližšie sa stretnú o dva týždne 21. novembra v Púchove, kde ich čaká štvordňové 

sústredenie. 

 

Slovenky sa na domácich MS stretnú v základnej C-skupine so Singapurom, Estónskom a Austráliou. Ich cieľom je 

víťazstvo v skupine, triumf v 1. kole play off by im zabezpečil účasť vo štvrťfinále, kde by narazili na súpera z 

výkonnostne silnejšej skupiny. Šampionát budú hostiť Zimný štadión Ondreja Nepelu a Hant aréna. 

 

Nominácia SR na MS žien (1. - 9. decembra 2017 v Bratislave): 

 

Brankárky: Kristína Hlavatá (FBK MKŠS Kysucké Nové Mesto), Karolína Krištofová (Florbal Židenice, ČR) 

 

Obrankyne: Viktória Grossová (FBC Ostrava, ČR), Alžbeta Ďuríková (1. SC Vítkovice, ČR), Barbora Kocúrová (FBK 

Kométa Spišská Nová Ves), Klaudia Robová (FBC Predator Sabinov), Andrea Šidlová (ŠK 98 Pruské), Denisa 

Ferenčíková (1. SC Vítkovice, ČR), Viktória Bobotová (Tigers Jižní Město, ČR) 

 

Útočníčky: Michaela Šponiarová (1. SC Vítkovice, ČR), Katarína Klapitová (1. SC Vítkovice, ČR), Monika Pintérová (ŠK 

Slávia SPU DFA Nitra), Daniela Kvasková (FBC Mikuláš Prešov), Šárka Boľová (1. SC Vítkovice, ČR), Lenka Cupráková 

(FBC Predator Sabinov), Paulína Hudáková (FBC Ostrava, ČR), Kristína Hudáková (FBC Ostrava, ČR), Lucia 

Košturiaková (Tigers Jižní Město, ČR), Jana Trošková (ŠK 98 Pruské), Romana Janegová (ŠK Slávia SPU DFA Nitra) 

 

Realizačný tím: hlavný tréner - Michal Jedlička, asistenti trénera - Markéta Šteglová, Karolína Šatalíková, Jozef Grega, 

fyzioterapeuti - Andrea Pávová, Tibor Lovíšek, kondičný tréner - Josef Pečonka, vedúci družstva - Marek Novák 

 

http://www.24hod.sk/florbal-ms-v-nominacii-sr-11-legionarok-z-ceskej-extraligy-cl546889.html
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Zloženie základných skupín MS 2017: 

 

A-skupina: Nórsko, Lotyšsko, Fínsko, Česko 

 

B-skupina: Poľsko, Nemecko, Švédsko, Švajčiarsko 

 

C-skupina: Singapur, Estónsko, Austrália, SLOVENSKO 

 

D-skupina: USA, Thajsko, Japonsko, Dánsko 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  Nový týždeň je tu: Viete o týchto akciách v Spišskej? Radíme zažiť! 

 [spisska.dnes24.sk; 06/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/novy-tyzden-je-tu-viete-o-tychto-akciach-v-spisskej-radime-zazit-283688 

 

 Nový týždeň je pred nami, nájdite si aj čas na oddych na zaujímavých akciách v Spišskej. Tieto naša redakcia odporúča 

zažiť... 

 

Hudobný koktail Petra Stašáka 

 

6.novembra 2017 o 18:00, koncertná sieň Reduty 

 

Na začiatku týždňa sa poteší aj staršia generácia, pre ktorú je určené druhé televízne nahrávanie ŠLÁGR TV v koncertnej 

sieni Reduty pod názvom Hudobný koktail Petra Stašáka a jeho hostí. V programe účinkujú: Karel Peterka (ČR), Frankie 

Zhyrnov (ČR), Mára (ČR), Dominika Kleisová, Štefan Skrúcaný, Marcella Molnárová, Peter Stašák & hudobná skupina P. 

Stašáka. 

 

Objavujeme rúčkami 

 

6. novembra 2017 o 9:00, Materské centrum Dietka 

 

Materské centrum otvára dvere deťom, ktoré radi tvoria. Detičky si vyskúšajú všetko zaujímavé, čo by ste im doma 

nedovolili. Podujatie je určené pre deti od 3 rokov. V materskom centre Dietka na sídlisku Mier bude nová aktivita pre 

najmenších pripravená vždy v stredu o 9:00 a vo štvrtok o 16:00 hod. 

 

Spolu dokážeme viac 

http://spisska.dnes24.sk/novy-tyzden-je-tu-viete-o-tychto-akciach-v-spisskej-radime-zazit-283688


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

7. 11. 2017 

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

 

8. novembra 2017 o 10:00, Múzeum Spiša 

 

Konferencia Spolu dokážeme viac je súčasťou 4. ročníka cyklu šiestich konferencií o mládeži s mládežou a hlavne pre 

mládež. Predstavia sa mladí ľudia, ktorí urobili dieru do sveta a ľudia z organizácií, ktoré pracujú s mládežou a pre 

mládež. Možno prídu aj primátori, starostovia, poslanci či iní dospelí, ktorí môžu ovplyvniť život mladých v našom kraji. 

Konferencia je určená hlavne žiakom a študentom základných, stredných a vysokých škôl, pracovníkom s mládežou ako 

aj záujemcom pôsobiacim v treťom sektore. V neposlednom rade všetkým, ktorí veria, že spolu dokážeme viac. 

 

Adam Ďurica – Spolu Tour 

 

8. novembra 2017 o 19:00 hod, v Dome kultúry Mier 

 

Neľutujem, Mandolína či Spolu sú pesničky známeho speváka Adama Ďuricu, ktorý v rámci svojej tour zavíta aj do 

Spišskej Novej Vsi. Koncert si budete môcť vychutnať v strede pracovného týždňa v dome kultúry na sídlisku Mier. 

 

Mesiac a magnólie 

 

9. novembra 2017 o 19:00 hod, Divadlo Kontra 

 

Vynikajúcu komédiu o zákulisí vzniku "Odviate vetrom", jedného z najslávnejších filmov všetkých čias si budeme môcť 

pozrieť v Divadle Kontra. Legendárny hollywoodsky producent David O. Selznick zamyká režiséra a scenáristu v svojej 

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

neskutočná zábava. 

 

Zimná krajinka 

 

10. november 2017 o 16:30, Ateliér Hobby Kreativ 

 

Vianočné sviatky sa pomaly blížia a vy si môžete vlastnoručne pripraviť jedinečné ozdoby s vianočnou či zimnou 

tématikou. Hobby Kreativ pripravila tvorivý kurz zameraný na techniku suchého plstenia na pásovú plsť (novinka) v 

kombinácia farieb a materiálov, aplikáciou na polystyrénovú guľu, zvonček alebo kužeľ. 

 

Jánošík alebo pravda je len jedna 

 

10. november 2017 od 19:00, Spišské divadlo 
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Mýtus. Legenda. Symbol cti, odvahy a statočnosti, stelesnenie odporu. Ikona nášho folklóru. Bohatým bral, chudobným 

dával. Toto všetko o Jánošíkovi vieme. Aký bol ale naozaj? Bol to skutočne hrdina, či len obyčajný zbojník? Na všetky 

tieto otázky vám dá odpoveď inscenácia Jánošík alebo Pravda je len jedna. Zároveň vám však položí aj ďalšiu otázku: Je 

pravda o Jánošíkovi skutočne iba jedna? 

 

Improdiv IX 

 

11. novembra 2017 o 18:00, čajovňa Alchýmka 

 

Ďalší večer plný humoru a jedinečných hereckých výkonov je pripravený v čajovni. Divadelná improvizácia na témy 

zadané divákmi. Tri tímy zabavia divákov hereckými výkonmi na témy, ktoré sa zdanlivo stvárniť nedajú. 

 

Škriepky na korze 

 

11. novembra 2017 o 19:00, Spišské divadlo 

 

Spišské divadlo sa rozhodlo priniesť svojim divákom ďalšiu z Goldoniho lahôdok. Ide o komediálny príbeh z prostredia 

rybárskeho mestečka Chioggia, kde kedysi sám Goldoni pracoval. Slovenskí diváci hru možno poznajú pod názvami ako 

Škriepky v Chiozzealebo Čertice. Pre Spišské divadlo ju pod názvom Škriepky na korze, preložil a naštudoval režisér 

Peter Palik. V tejto výbornej komédii nie je núdza o šťavnaté susedské zvady, mužskú i ženskú žiarlivosť, ale aj o 

hromadu lásky. Samozrejme všetko je to výdatne okorenené ostrým talianskym temperamentom. 

 

O Kukulíkovi 

 

12. novembra 2017 o 16:00, podkrovie Domu Matice slovenskej 

 

V nedeľu popoludní sa potešia najmä tí najmenší. Divadlo spod Spišského hradu si pripravilo rozprávku o chlapčekovi z 

tekvičky, ktorý sa vybral na dobrodružnú cestu do Dúhových hôr. Okrem dobrodružnej a poučnej rozprávky čaká na detí 

po skončení predstavenia aj animačný program. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 
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1.37.  FOTO: Staré Hory nasúkali Králikom poltucet, Dukla prekvapivo nestačila na Kalinovo 

 [bbonline.sk; 06/11/2017; Peter Mútňan, foto: Miloslav Hlaváček ; Zaradenie: ŠPORT] 

http://bbonline.sk/foto-stare-hory-nasukali-kralikom-poltucet-dukla-prekvapivo-nestacila-na-kalinovo/ 

 

Uplynulý víkend priniesol v nižších súťažiach viacero prekvapení. Dukla prekvapivo nestačila na Kalinovo, Ladomerská 

Vieska si odváža všetky body zo Seliec alebo debakel Králik so Starými Horami. 

 

Fortuna liga – 15. kolo 

 

Na posledný zápas budú chcieť železiari čo najskôr zabudnúť. V piatok doma hostili AS Trenčín a svojmu súperovi boli 

viac než dobrým hostiteľom. Podbrezová dovolila Trenčanom streliť až osem gólov. Sama sa dokázala presadiť len raz, 

keď za stavu 0:8 skóroval Bernadina. Zverenci trénera Fabuľu po tejto prehre klesli už na jedenástu pozíciu. Do kariet im 

nehrali ani výsledky ich konkurentov v boji o záchranu. Senica dokázala prekvapiť Žilinu a v domácom prostredí ju 

porazila 4:1. Tatranský Prešov vo východniarskom derby porazil v Poprade Michalovce najtesnejším rozdielom 1:0. 

 

1.FC Tatran Prešov – MFK Zemplín Michalovce 1:0 

 

FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 1:8 

 

FC DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava futbal 2:1 

 

FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble – FC Nitra 2:2 

 

FK Senica – MŠK Žilina 4:1 

 

FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok 1:1 

 

1.    FC Spartak Trnava  15  12  1  2  27:11  37         

2.    FK DAC 1904 Dunajská Streda  15  8  4  3  22:17  28         

3.    MŠK Žilina  15  9  0  6  34:23  27         

4.    ŠK Slovan Bratislava futbal  15  7  5  3  33:23  26         

5.    FC Nitra  15  7  5  3  18:10  26         

6.    AS Trenčín  15  7  3  5  39:24  24         

7.    MFK Ružomberok  15  6  6  3  25:16  24         

8.    FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble  15  6  2  7  19:21  20         

9.    MFK Zemplín Michalovce  15  4  2  9  12:19  14         

10.    1. FC TATRAN Prešov  15  3  2  10  12:37  11         

11.    FK Železiarne Podbrezová  15  3  1  11  12:31  10         

http://bbonline.sk/foto-stare-hory-nasukali-kralikom-poltucet-dukla-prekvapivo-nestacila-na-kalinovo/
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12.    FK Senica  15  1  3  11  14:35  6     

 

 

II. liga – 15. kolo 

 

V II. lige sa zástupcom nášho regiónu nedarilo podľa predstáv. Ani jeden z trojice Pohronie, Podbrezová B a Zvolen 

nedokázal totiž zvíťaziť. Pohronie privítalo na novom štadióne pred takmer 600 divákmi Partizán Bardejov. Tých potešil v 

20. minúte Peter Ďungel, ktorý poslal Pohronie do vedenia. Z troch bodov sa ale domáci neradovali, pretože v 58. minúte 

sa Ján Staško postaral o to, že body sa budú deliť. Rezerva Podbrezovej potvrdila, že v tejto sezóne sa jej na ihriskách 

súperov vôbec nedarí. V Liptovskom Mikuláši prehrala 0:1 po góle Andrića z 8. minúty. Zvolenská Lokomotíva v súboji s 

druhou Sereďou získala bod za bezgólovú remízu. 

 

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – Partizán Bardejov 1:1 

 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová B 1:0 

 

Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves – FC Lokomotíva Košice 1:1 

 

MFK Lokomotíva Zvolen – ŠKF Sereď 0:0 

 

FK Poprad – MŠK Žilina B 1:1 

 

FK Inter Bratislava – FC ŠTK 1914 Šamorín 0:0 

 

KFC Komárno – AFC Nové Mesto nad Váhom 1:2 

 

SLAVOJ Trebišov – MFK Skalica 1:1 

 

1.    FC LOKOMOTÍVA KOŠICE  15  10  3  2  27:12  33         

2.    ŠKF Sereď  15  9  3  3  37:20  30         

3.    MFK Skalica  15  9  3  3  20:11  30         

4.    MŠK Žilina B  15  8  2  5  30:19  26         

5.    FK Poprad  15  7  4  4  26:13  25         

6.    Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves  15  7  4  4  23:21  25         

7.    MFK Tatran Liptovský Mikuláš  15  6  4  5  26:20  22         

8.    Partizán Bardejov  15  5  5  5  23:21  20         

9.    MFK Lokomotíva Zvolen  15  5  4  6  18:26  19         

10.    FK Inter Bratislava  15  5  2  8  23:23  17         
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11.    AFC Nové Mesto nad Váhom  15  5  2  8  14:30  17         

12.    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa  15  3  7  5  23:19  16         

13.    FC ŠTK 1914 Šamorín  15  4  3  8  19:19  15         

14.    SLAVOJ Trebišov  15  4  3  8  12:23  15         

15.    KFC Komárno  15  4  3  8  25:46  15         

16.    FK Železiarne Podbrezová B  15  1  4  10  13:36  7     

 

 

III. liga SsFZ – 14. kolo 

 

Posledné jesenné kolo prinieslo viacero prekvapení. Banskobystrická Dukla cestovala na svoj zápas do Kalinova, kde 

bola jednoznačným favoritom a chcela sa priblížiť vedúcemu Lučencu. Už v 21. minúte však skóroval domáci Ivan. K 

nemu sa v druhej časti pridal Majkút a s Duklou to nevyzrelo dobre. Zverenci trénera Juračku napriek snahe už brankára 

Rusnáka prekonať nedokázali a svojmu súperovi podľahli 0:2. Nedarilo sa ani tretej Rimavskej Sobote, ktorá doma pustila 

všetky body proti Oravskému Veselému. Tieto zaváhania využil líder z Lučenca. Ten po góloch Püšpöky a Kelemena z 

prvého polčasu zvíťazil v Liptovskej Štiavnici 2:0 a zvýšil svoj náskok na čele na štyri body. Hráči Detvy sú už jednou 

nohou v IV. lige. V rámci 14. kola podľahli doma predposlednému Fiľakovu 1:2 a jesennú časť tak ukončia na poslednom 

mieste bez zisku čo i len bodu. 

 

MŠK FOMAT Martin – FK Čadca 3:1 

 

MŠK Rimavská Sobota – TJ Tatran Oravské Veselé 1:2 

 

MFK Detva – FTC Fiľakovo 1:2 

 

MŠK Námestovo – TJ Tatran Krásno nad Kysucou 0:0 

 

OFK Teplička nad Váhom – ŠKM Liptovský Hrádok 1:4 

 

MFK Nová Baňa – MFK ŽARNOVICA 1:0 

 

TJ Družstevník Liptovská Štiavnica – ŠK Novohrad Lučenec 0:2 

 

TJ Baník Kalinovo – MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 

 

1.    ŠK NOVOHRAD Lučenec  15  11  2  2  33:13  35         

2.    MFK Dukla Banská Bystrica  15  9  4  2  30:12  31         

3.    MŠK Rimavská Sobota  15  9  2  4  49:23  29         



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

7. 11. 2017 

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

4.    ŠKM Liptovský Hrádok  15  9  2  4  33:21  29         

5.    TJ Baník Kalinovo  15  9  0  6  25:17  27         

6.    MŠK Námestovo  15  6  5  4  28:22  23         

7.    MŠK FOMAT Martin  15  6  3  6  26:21  21         

8.    TJ Tatran Krásno nad Kysucou  15  6  3  6  23:22  21         

9.    MFK ŽARNOVICA  15  6  3  6  16:23  21         

10.    FK Čadca  14  6  2  6  26:22  20         

11.    MFK Nová Baňa  15  5  4  6  29:27  19         

12.    OFK Teplička nad Váhom  15  5  3  7  25:30  18         

13.    TJ Družstevník Liptovská Štiavnica  15  5  3  7  14:26  18         

14.    TJ Tatran Oravské Veselé  14  5  2  7  16:18  17         

15.    FTC Fiľakovo  15  3  0  12  15:42  9         

16.    MFK Detva  15  0  0  15  10:59  0     

 

 

IV. liga skupina Juh – dohrávky 

 

Program jesennej časti IV. ligy uzavreli štyri dohrávané stretnutia. Pliešovce v rámci dohrávky 7. kola privítali 

predposlednú Vinicu. V 20. minúte poslal domácich do vedenia z penalty Lukáš Koziak. K nemu sa hneď na začiatku 

druhého polčasu pridal aj Záturecký a trojbodový scenár pre domácich začal mať reálne kontúry. Richard Nagy v 65. 

minúte sa však postaral o to, že Vinica sa ešte pokúsi so zápasom niečo spraviť. Brankára Gnidu však už prekonať 

nedokázala a Pliešovce po výhre 2:1 budú zimovať na jedenástom mieste. Regionálne derby bolo na programe v Badíne, 

kde domáce JUPIE privítalo Medzibrod. Hosťujúci favorit odštartoval výborne, keď kapitán Rajčok v 4. minúte otvoril 

skóre stretnutia a v 18. minúte po góle Pipicha viedol Medzibrod už 2:0. Ešte do polčasu však znížil z priameho kopu 

Marek Plško. V 63. minúte už bol stav vyrovnaný, keď sa presadil Nemčík. Posledné slovo patrilo hosťujúcemu Martinovi 

Sedliakovi, ktorý šesť minút pred koncom prekonal brankára Škubáka a rozhodol o tom, že Medzibrod získa všetky body. 

Z jeseňou sa víťazne rozlúčil aj posledný Veľký Krtíš. Ten vďaka gólu Daniela Nagya z 5. minúty porazil Tornaľu 1:0. 

 

TJ Tatran VLM Pliešovce – ŠK Vinica 2:1 – dohrávka 7. kola 

 

JUPIE FŠ Mareka Hamšíka – TJ Sokol Medzibrod 2:3 – dohrávka 13. kola 

 

FK FC Baník Veľký Krtíš – FK Mesta Tornaľa 1:0 – dohrávka 13. kola 

 

MFK Spartak Hriňová – TJ Sklotatran Poltár 3:3 – dohrávka 13. kola 

 

1.    TJ Sklotatran Poltár  13  8  2  3  39:19  26         



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

7. 11. 2017 

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

2.    TJ Sokol Medzibrod  13  6  5  2  24:23  23         

3.    FK Šalková  13  7  1  5  30:21  22         

4.    MŠK Tisovec  13  6  3  4  33:21  21         

5.    MFK Spartak Hriňová  13  6  2  5  24:18  20         

6.    FK Slovenské Ďarmoty  13  6  2  5  17:17  20         

7.    ŠK Partizán Čierny Balog  13  5  4  4  25:20  19         

8.    JUPIE FŠ Mareka Hamšíka  13  6  1  6  26:24  19         

9.    FK Mesta Tornaľa  13  5  3  5  24:26  18         

10.    MFK Revúca  13  6  0  7  21:34  18         

11.    TJ Tatran VLM Pliešovce  13  5  2  6  22:22  17         

12.    FK Rakytovce  13  4  2  7  19:21  14         

13.    ŠK Vinica  13  3  3  7  19:34  12         

14.    FK FC Baník Veľký Krtíš  13  3  0  10  13:36  9     

 

 

V. liga skupina C – dohrávky 

 

Domácim tímom sa v rámci dohrávok v V. lige skupiny C nedarilo podľa predstáv. Zo štyroch stretnutí sa z troch bodov v 

domácom prostredí tešili len hráči Jakuba. Tí zdolali Štiavnické Bane najtesnejším rozdielom 1:0, o čom rozhodol v 12. 

minúte Štefan Chrenovský. Zimná prestávka nepríde vhod pre Hrochoť. Tá je v posledných týždňoch vo forme, čo 

deklarovala aj na pôde posledného Priechodu. Ján Dorotovič, Tomáš Uhliar a Marek Prostredný sa postarali o to, že 

Hrochoť bude zimovať na tretej priečke. Selce doma prekvapivo nestačili na nováčika z Ladomerskej Viesky. O jediný gól 

stretnutia sa postaral už v 14. minúte Július Dobrota. 

 

OFK 1950 Priechod – ŠK Hrochoť 0:3 – dohrávka 7. kola 

 

TJ ŠK Sokol Jakub – TJ Baník Štiavnické Bane 1:0 – dohrávka 13. kola 

 

FK 09 Bacúch – MFK Strojár Krupina 2:2 – dohrávka 13. kola 

 

ŠK Selce – FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA 0:1 – dohrávka 13. kola 

 

1.    ŠK Prameň Kováčová  13  9  1  3  30:7  28         

2.    TJ Lovča  13  9  1  3  40:22  28         

3.    ŠK Hrochoť  13  7  3  3  21:13  24         

4.    TJ ŠK Sokol Jakub  13  7  2  4  27:25  23         

5.    FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA  13  6  3  4  31:20  21         
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6.    ŠK SÁSOVÁ  13  6  3  4  31:26  21         

7.    FK 09 Bacúch  13  4  7  2  21:14  19         

8.    OŠK Lieskovec  13  6  1  6  22:22  19         

9.    MFK Strojár Krupina  13  5  3  5  20:20  18         

10.    ŠK Selce  13  6  0  7  21:28  18         

11.    TJ Baník Štiavnické Bane  13  5  2  6  27:23  17         

12.    OŠK Dobrá Niva  13  4  3  6  13:17  15         

13.    OŠK SÁSA  13  1  2  10  19:45  5         

14.    OFK 1950 Priechod  13  0  1  12  9:50  1     

 

 

I. Trieda – dohrávky 

 

Dohrávku tretieho kola obstarali predposledná Valaská a posledná Pohorelá. Domáci nenechali nič na náhodu a po 

góloch Medveďa a Petríka viedli po polčase 2:0. Aj po zmene strán sa Valaská dokázala ešte dvakrát presadiť a po výhre 

4:0 poskočila o jedno miesto vyššie na 12. pozíciu. V súboji Poník a Tatranu Čierny Balog sa zrodila remíza 1:1. O tomto 

výsledku rozhodli dva vlastné góly. Na jednej strane prekonal v 20. minúte vlastného brankára hosťujúci Vozár. V druhom 

polčase mu kontroval domáci hráč Andrej Piar. 

 

OFK Slovan Valaská – TJ Mladosť Pohorelá 4:0 – dohrávka 3. kola 

 

ŠK Obecný podnik lesov Poniky – TJ Tatran Čierny Balog 1:1 – dohrávka 7. kola 

 

1.    FK Podkonice  13  11  1  1  64:17  34         

2.    FK Sokol Braväcovo  13  9  1  3  43:22  28         

3.    TJ PARTIZÁN OSRBLIE  13  8  1  4  33:21  25         

4.    OFK Slovenská Ľupča  12  7  3  2  27:19  24         

5.    FK BREZNO  13  7  2  4  27:17  23         

6.    TJ ŠK Hronec  13  6  3  4  21:22  21         

7.    TJ Tatran Čierny Balog  13  5  4  4  32:26  19         

8.    FK – 34 Brusno – Ondrej  13  6  1  6  21:29  19         

9.    TJ – Družstevník Strelníky  12  4  1  7  28:38  13         

10.    ŠK Obecný podnik lesov Poniky  12  3  3  6  21:24  12         

11.    FK SOKOL NEMECKÁ  13  3  3  7  21:27  12         

12.    OFK Slovan Valaská  13  2  4  7  13:23  10         

13.    FK Šalková B  13  2  2  9  33:51  8         

14.    TJ Mladosť Pohorelá  12  1  1  10  11:59  4     
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II. trieda skupina A – dohrávky 

 

Nedeľná dohrávka 3. kola medzi Králikmy a Starými Horami priniesla až osem gólov. Skóre na umelej tráve na 

Štiavničkách otváral už v 3. minúte Martin Ulehla, ktorý poslal Staré Hory do vedenia. V 10. minúte ešte vyrovnával 

kapitán domácich Ján Bednár, no bolo to poslednýkrát, keď Králiky pomýšľali na body. Staré Hory štyrmi gólmi v rade 

viedli už 5:1 a po konečnom hvizde sa mohli tešiť z troch bodov po výsledku 6:2. Takmer rovnaký výsledok sa zrodil aj na 

Horných Pršanoch. Domáci outsider privítal lídra z Lučatína. Hostia nedopustili žiadne prekvapenie a aj vďaka hetriku 

najlepšieho strelca súťaže Dávida Seleckého zvíťazili jednoznačne 6:1. 

 

OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA – ŠK Sokol FO Staré Hory 2:6 – dohrávka 3. kola 

 

TJ Iskra Horné Pršany – TJ Mladosť Lučatín 1:6 – dohrávka 13. kola 

 

1.    TJ Mladosť Lučatín  13  12  1  0  77:12  37         

2.    FK – Baník Ľubietová  13  8  3  2  33:27  27         

3.    ŠK Zornička Riečka  12  7  2  3  41:30  23         

4.    TJ Slovan Tajov  12  6  2  4  47:31  20         

5.    TJ Družstevník Dúbravica  13  6  2  5  46:41  20         

6.    ŠK Selce B  12  6  1  5  40:38  19         

7.    TJ Tatran Harmanec  12  5  2  5  31:38  17         

8.    ŠK Sokol FO Staré Hory  11  4  4  3  27:24  16         

9.    OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA  12  4  2  6  23:28  14         

10.    TJ Slovan Malachov  12  4  1  7  29:39  13         

11.    TJ Hronsek  12  4  0  8  25:40  12         

12.    TJ Partizán Hiadeľ  13  3  2  8  30:48  11         

13.    TJ Družstevník Mičiná  13  3  1  9  24:49  10         

14.    TJ Iskra Horné Pršany  12  1  3  8  19:47  6     

 

 

I. liga Ženy – 8. kolo 

 

Futbal – nizsie sutaze – I. liga zien – FC Nitra vs. Sport Ladies Club Banska Bystrica – Nitra – 4.11.2017 

 

Futbalistky Banskej Bystrice neprežívajú ideálnu jeseň. V rámci 8. kola boli nad ich sily hráčky Nitry, ktoré doma zvíťazili 

5:1. O jediný čestný úspech Bystričaniek sa postarala v 61. minúte Adriana Briššová. Hráčky Sport Ladies zaknihovali už 

šiestu prehru v siedmom ligovom stretnutí a nachádzajú sa na predposlednej deviatej priečke. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

7. 11. 2017 

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

 

FC Nitra – Sport Ladies Club Banská Bystrica 5:1 

 

ŠKF VIX Žilina – Partizán Bardejov 1:2 

 

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce 2:0 

 

1. FC TATRAN Prešov – Spartak Myjava 0:5 

 

ŠK Slovan Bratislava futbal – NMŠK 1922 Bratislava 2:1 

 

1.    ŠK Slovan Bratislava futbal  8  8  0  0  31:2  24         

2.    Partizán Bardejov  8  8  0  0  31:7  24         

3.    Spartak Myjava  8  6  0  2  21:10  18         

4.    ŠKF VIX Žilina  8  4  0  4  13:10  12         

5.    NMŠK 1922 Bratislava  8  4  0  4  12:15  12         

6.    MFK Ružomberok  8  3  1  4  16:17  10         

7.    FC Nitra  8  3  0  5  18:19  9         

8.    1. FC TATRAN Prešov  7  1  1  5  10:30  4         

9.    Sport Ladies Club Banská Bystrica  7  1  0  6  6:20  3         

10.    MFK Zemplín Michalovce  8  0  0  8  4:32  0     

 

 

Share 

 

Fotogaléria 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Zastavili auto s "arómou" 

 [JOJ, 12:00; Noviny o 12:00; 06/11/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Hana Zavřelová Gallová, moderátorka: "Jazda dvoch mladíkov v aute po Spišskej Novej Vsi sa skončila vo chvíli, keď 

sa za nimi rozblikali policajné majáky. Po kontrole dostali na ruky putá. Podozriví sú z drogovej trestnej činnosti. Všetko 

sa to pritom začalo nevinnou banalitou. Akou? To objasní Matúš Gavlák." 
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Matúš Gavlák, redaktor: "Na začiatku chceli spišskonovovestskí PMJ-čkári vodiča Volkswagenu skontrolovať. Zaujímali 

ich jeho doklady, no po tom, čo vodič stiahol okienko vedeli, že tento prípad bude vážnejší. PMJ-čkárovi sa nepozdávala 

aróma marihuany, ktorá sa z auta šírila. Mladíci priznali, že fajčili omamnú cigaretu. Policajti ich preto prehľadali. U vodiča 

Roba našli vrecko so sušenou rastlinou, drvičku a hotovosť. Mladí Novovešťania tak dostali na ruky putá. Vodič sa ešte 

pokúsil zbaviť váhy tým, že ju hodil do kanalizácie. Privolaní hasiči kanál otvorili a váhu vytiahli. Kriminalisti potom 

prehľadali aj celé auto. Objavili aj potravinovú dózu, v ktorej bola sušená rastlina. Róberta a Olivera zadržali a podozrivú 

látku poslali na expertízu." 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  Zatavili auto s "arómou" 

 [JOJ, 17:00; Prvé noviny; 06/11/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Dárius Haraksin: "Jazda dvoch mladíkov v aute po Spišskej Novej Vsi sa skončila vo chvíli, keď sa za nimi rozblikali 

policajné majáky. Po kontrole dostali na ruky putá. Podozriví sú tiež z drogovej trestnej činnosti. Všetko sa to pri tom 

začalo nevinnou banalitou. Akou? To objasní Matúš Gavlák." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Na začiatku chceli spišskonovovestskí PMJ-čkári vodiča Volkswagenu skontrolovať. Zaujímali 

ich jeho doklady, no po tom, čo vodič stiahol okienko vedeli, že tento prípad bude vážnejší. PMJ-čkárovi sa nepozdávala 

aróma marihuany, ktorá sa z auta šírila. Mladíci priznali, že fajčili omamnú cigaretu. Policajti ich preto prehľadali. U vodiča 

Roba našli vrecko so sušenou rastlinou, drvičku a hotovosť. Mladí Novovešťania tak dostali na ruky putá. Vodič sa ešte 

pokúsil zbaviť váhy tým, že ju hodil do kanalizácie. Privolaní hasiči kanál otvorili a váhu vytiahli. Kriminalisti potom 

prehľadali aj celé auto. Objavili aj potravinovú dózu, v ktorej bola sušená rastlina. Róberta a Olivera zadržali a podozrivú 

látku poslali na expertízu." 

 

Späť na obsah 

 

1.40.  Vykrádanie áut 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 06/11/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Michal Farkašovský, moderátor: "Fantóm, ktorý sa špecializuje na vykrádanie áut v Spišskej Novej Vsi a Smižanoch 

nedáva spávať policajtom." 

 

Monika Šebová, moderátorka: "Podľa všetkého už dva mesiace rozbíja okná a peňaženky kradne ten istý človek. 

Úradoval aj včera večer pri kostole." 
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Matúš Gavlák, redaktor: "V nedeľný podvečer bolo parkovisko pri kostole plné áut. Kým sa ich majitelia modlili, na dvoch 

z nich sa činil zlodej. Medzi vykradnutými autami bolo aj jedno, ktoré patrí budúcim mladomanželom. Do kostola si prišli 

vybaviť svadbu." 

 

Martin, okradnutý majiteľ auta: "My sme prišli už na polovice omši a ako sme vychádzali, som si všimol, že je rozbité okno 

u vodiča." 

 

Matúš Gavlák: "Na druhom aute zase zlodej rozbil okno na strane spolujazdca. Obaja majitelia prišli o rovnaké veci. 

Zlodeja zaujímali peňaženky." 

 

Martin: "No bola v priehradke u vodiča. Takže asi si ju všimol. Z druhej strany nejak." 

 

Matúš Gavlák: "Toto však ani zďaleka nie sú jediné prípady. Zatiaľ neznámy zlodej trápi policajtov už dva mesiace. 

Scenár je pri všetkých prípadoch rovnaký." 

 

Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice: "K uvedenej trestnej činnosti dochádza takmer výlučne v podvečerných 

hodinách. Predmetom záujmu sa stávajú veci ponechané na sedadlách, vo dverách vozidla a iných viditeľných miestach." 

 

Matúš Gavlák: "Na rovnakom parkovisku na sídlisku sa už fantóm raz činil. Približne pred mesiacom sa tu taktiež vlámal 

do auta. Zaujímajú ho tašky, kabelky a drobná elektronika. Aj okradnutý vodič priznáva, že zrejme doplatil na vlastnú 

neopatrnosť a vystríha ostatných." 

 

Martin: "No mali by si dávať pozor a brať si peňaženky aj s dokladmi so sebou radšej." 

 

Lenka Ivanová: "Veci ponechané v aute na viditeľnom mieste výrazne zvyšujú riziko ich odcudzenia a poškodenia 

vozidla." 

 

Matúš Gavlák: "Pričom škoda na ukradnutých veciach môže byť minimálna, ale rozbitím okna vám zlodej môže spôsobiť 

účet za opravu približne v 100-eurovej hodnote." 

 

Späť na obsah 

 

1.41.  Vrecúško hodil do kanalizácie 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 06/11/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Michal Farkašovský, moderátor: "Policajná hliadka v Spišskej novej vsi nad ránom zastavila auto s dvomi mladíkmi." 

 

Monika Šebová, moderátorka: "Róbert a Oliver skončili s putami na rukách. Policajtom sa nepozdávala aróma v aute." 
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Matúš Gavlák, redaktor: "Na začiatku to vyzeralo ako klasická kontrola dokladov vodiča, no PMJ-čkárom sa už od 

začiatku niečo nepozdávalo. Bolo im jasné, že za podozrivou arómou v aute nie je vonný stromček. Podľa našich 

informácií sa mladíci priznali, že fajčili marihuanovú cigaretu. Prípad tak nabral na obrátkach po vydaní osobných vecí." 

 

Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice: "V nočných hodinách vzniklo pri kontrole vozidla podozrenie z páchania 

trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov." 

 

Matúš Gavlák: "Vodič Robo sa chcel počas kontroly pravdepodobne zbaviť dôkazov. Malú váhu a vrecúško s podozrivou 

sušinou chcel odhodiť do kanalizácie. V nej skončila iba váha. Vrecúško ostalo na ceste. No s policajtami nevybabral. 

Zavolali si na pomoc hasičov. Spútaný okrem vodiča Roba skončil aj jeho spolujazdec Oliver. U toho však žiadne 

podozrivé látky kriminalisti nenašli. Preto mu ruky uvoľnili. Roba však predviedli na oddelenie na výsluch." 

 

Lenka Ivanová: "V tejto súvislosti bola jedna osoba zadržaná, ktorá však po vykonaní procesných úkonov bola zo 

zadržania prepustená. Spišskonovoveský vyšetrovateľ v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin nedovolenej 

výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi." 

 

Matúš Gavlák: "PMJ-čkári aj kriminalisti podrobili dôkladnej prehliadke aj zastavený Volkswagen. Okrem kabíny 

prehľadali kufor a každé zákutie auta. Vodič im tiež vydal plastovú nádobu, v ktorej bola taktiež zelená sušina." 

 

Lenka Ivanová: "Zaistená rastlina bude podrobená expertíznemu skúmaniu. V tejto chvíli prebiehajú ďalšie procesné 

úkony, preto nie je možné poskytnúť ďalšie informácie." 

 

Späť na obsah 

 

1.42.  Seniori nad 70 rokov za mestskú nezaplatia 

 [Noviny Spiša; 44/2017; 07/11/2017; s.: 2; sita ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

V Spišskej Novej Vsi bude seniorom na cestovanie mestskou hromadnou dopravou stačiť občiansky preukaz. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. 

 

Dôchodcovia nad 70 rokov budú od budúceho roka cestovať mestskou hromadnou dopravou bezplatne. 

 

Počas prvých piatich novembrových dní za MHD v Spišskej Nove Vsi neplatili ani domáci či návštevníci mesta. Cieľom 

bolo obmedziť počas novembrových sviatkov individuálnu automobilovú dopravu v meste. 

 

Dôchodcom ušetria peniaze 
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Od nového roka bude seniorom nad 70 rokov stačiť pri cestovaní MHD v Spišskej Novej Vsi občiansky preukaz, ktorým 

sa preukážu pri nastupovaní. "V budúcnosti taktiež uvažujeme postupne znižovať vekovú hranicu pre takéto bezplatné 

cestovanie," informovala Grečková, ktorá stojí za myšlienkou cestovania zdarma. "Veríme, že tak, ako cestovanie vlakom 

zadarmo, aj bezplatné cestovanie v MHD pre seniorov nad 70 rokov prispeje k zlepšeniu kvality ich života, umožní im 

aktívnejšie trávenie času a v neposlednej miere ušetrí aj peniaze," dodala. 

 

(sita) 

 

Späť na obsah 

 

1.43.  Cintorín v Spišskej Novej Vsi rozšíria 

 [Noviny Spiša; 44/2017; 07/11/2017; s.: 3; sita ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

Pribudnúť by malo asi 500 hrobových miest. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. 

 

Mesto Spišská Nová Ves trápi už viac ako desať rokov nedostatok hrobových miest. 

 

Problém plánuje mesto vyriešiť rozšírením nového cintorína, začať so stavbou by bolo možné už počas tohto novembra. 

Pribudnúť by malo zhruba 500 hrobových miest. 

 

"V rámci etapy plánujeme rozšírenie parkoviska, osvetlenie, zásobovanie vodou, oplotenie s asi 60 urnovými miestami. V 

ďalšej etape do budúcna bude možné rozšírenie o zhruba rovnakú plochu ako v tejto plánovanej etape," uviedol Peter 

Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi. 

 

Predpokladaná hodnota stavby je približne pol milióna eur, výstavba by mala trvať deväť mesiacov. 

 

Rozšíria existujúci cintorín Cintorín by mal byť rozšírený o lokalitu južne od neho, nadväzovať bude priamo aj na jeho 

obslužné komunikácie. 

 

Súčasťou stavby je aj spomínané rozšírenie parkoviska, ktoré by malo zabezpečiť potreby parkovania áut návštevníkov 

cintorína. 

 

"Navrhované parkovisko obdĺžnikového tvaru bude mať kapacitu 43 státí. Parkovisko je navrhnuté s bezprašným 

povrchom z betónovej zámkovej dlažby. Celková plocha nového parkoviska vrátane príjazdových komunikácií je 1 426,50 

štvorcových metrov," priblížil Susa. 
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Hoci sa hovorí aj o stavbe obradnej miestnosti, teda domu smútku, mesto s ňou podľa Susu v prvej etape rozšírenia 

nového cintorína neuvažuje. 

 

Po avizovanom rozšírení si budú môcť Spišskonovovešťania opäť rezervovať hrobové miesta, takúto možnosť mesto 

neponúka od roku 2014. 

 

(sita) 

 

Späť na obsah 

 

1.44.  KRIMI správy zo Spiša 

 [Noviny Spiša; 44/2017; 07/11/2017; s.: 2; KRISTIÁN SABO;RÓBERT BEJDA ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

Chodec v tmavom oblečení zomrel pod kolesami auta 

 

SMIŽANY. 

 

Polícia zo Spišskej Novej Vsi vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, ktorá sa stala v noci z uplynulého piatka na sobotu. K 

nehode došlo na ceste v okrese Spišská Nová Ves. 

 

Ako polícia informovala na svojej facebookovej stránke, 51-ročná vodička vozidla Toyota Rav 4 zo Spišskej Novej Vsi 

viedla vozidlo v smere zo Spišského Štvrtku na obec Smižany. "Z doposiaľ nezistených príčin prednou pravou časťou 

auta zachytila 57- ročného chodca zo Spišských Tomášoviec. Chodec išiel po pravej strane cesty v smere jazdy vozidla 

Toyota Rav. Bol oblečený v tmavom oblečení a za zníženej viditeľnosti nemal na sebe reflexné prvky," informuje polícia. 

 

Chodec pri dopravnej nehode utrpel poranenia nezlučiteľné so životom, vodička neutrpela žiadne zranenie. 

 

Policajti vo Svite zachránili život muža 

 

SVIT. 

 

Dramatická záchrana života sa odohrala na Mierovej ulici vo Svite. 

 

Policajtom sa podarilo zachrániť muža, ktorý chcel svoj život ukončiť v pivnici svojho rodinného domu. O tom, že sa 55-

ročný muž rozhodol ukončiť život, informovala políciu rodinná príslušníčka. 

 

Bála sa o svokra 
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"Na tiesňovú linku polície oznámila, že má obavu o život svojho svokra. Muž pod vplyvom alkoholu odišiel do pivnice. 

 

Celý deň rozprával, že si ublíži, a oni sa báli ísť za ním ho skontrolovať. Mali obavu, že už je mŕtvy. Na miesto sme teda 

vyslali dve policajné hliadky," uviedol prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik. 

 

Keď policajti dorazili na miesto, pred domom na nich čakal 33-ročný syn muža. Povedal, že jeho otec má vypité a je v 

pivnici. 

 

"Bál sa ísť dole, aby nevidel vlastného otca mŕtveho. Tvrdil, že je tam asi dvadsať minút." Policajti začali okamžite konať. 

 

Cez otvorené okno zbadali visieť muža, ktorý mal okolo krku omotané lano. To bolo pripevnené o betonársku výstuž v 

stene. 

 

"Muža rýchlo nadvihli a trčiacu výstuž vytiahli zo steny. Uvoľnili lano, ktoré mal omotané okolo krku, a poskytli mu prvú 

pomoc, avšak nevedel sa nadýchnuť. Keďže mal stále okolo krku tesne stiahnuté lano, nemal prívod kyslíka a omdlel." 

 

Bol agresívny 

 

Na miesto vtedy prišla aj druhá policajná hliadka. Spoločne prerezali nožom lano. 

 

"Po prerezaní lana sa muž zhlboka nadýchol a začal komunikovať. Bol však agresívny a stále opakoval, že aj tak sa 

zabije." 

 

Záchranári previezli muža za asistencie polície do nemocnice v Levoči. 

 

KRISTIÁN SABO, RÓBERT BEJDA 

 

Späť na obsah 

 

1.45.  K úplnej spokojnosti chýbali sekundy 

 [Noviny Spiša; 44/2017; 07/11/2017; s.: 25; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Košická Lokomotíva ratovala na Spiši aspoň bod v úplnom závere. 

 

SP. NOVÁ VES. 
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Medzi najväčšie šlágre 15. kola II. futbalovej ligy patril východniarsky súboj na jeseň výborne hrajúcej Spišskej Novej Vsi 

a prvého tímu tabuľky Lokomotívy Košice. V prvú novembrovú sobotu bolo počasie na Spiši ideálne na futbal, hoci terén 

bol o niečo ťaží. Vyše tisíc divákov sa dočkalo prvého gólu v 37. minúte na domácej strane. 

 

"Na štandardné situácie nás tréner posiela spolu so Sedláčekom. Sme silní v hlavičkových súbojoch, lopta sa dostala ku 

mne, spracoval som si ju a z otočky vypálil. Osobne ma teší, že sa mi v ostatnom čase gólovo darí," povedal po zápase 

autor domáceho gólu Kamil Zekucia a zhodnotil celý priebeh východniarskeho derby: "Na Lokomotívu sme sa 

zodpovedne pripravovali. Vedeli sme, že proti nám bude súper z čela tabuľky, so skúsenými hráčmi. Bolo dôležité, že 

sme strelili prvý gól. Neviem, prečo sme prestali potom hrať a viac sme sa zamerali na bránenie. Vypomstilo sa to v 89. 

minúte, kedy sme inkasovali smoliarsky gól. Počas celého zápasu sa hralo na ťažkom teréne, ťažko hovoriť niečo o 

kombinácii a lepšom hernom prejave." 

 

Na spišskonovoveskej strane do 89. minúte často znel potlesk na otvorenej scéne za každú vydarenú futbalovú akciu. Do 

veľkých ovácií ostávalo už len zopár sekúnd, keď po priamom kope hostia dokázali vyrovnať na konečných 1:1. 

 

"Je trošku smútok, lebo stratiť body v závere je smola. Moji zverenci ukázali a odviedli na ihrisku maximum. Dokázali sme 

sa vyrovnať lídrovi súťaže. S prístupom k zápasu je maximálna spokojnosť. V Seredi pred týždňom sme takto v závere 

vyrovnali my. Berieme remízu, takú aká je," zhodnotil stretnutie a pochválil svojich zverencov tréner FK Spišská Nová 

Ves Branislav Ondáš. 

 

Chceli tri body 

 

Po skončení zápasu bola, paradoxne, nespokojnosť na oboch stranách. 

 

Spišiaci mali na dosah všetky tri body. Hráči Lokomotívy tiež túžili bodovať naplno. Remíza bola možno z celkového 

pohľadu spravodlivá, ale ani jednému tímu nezapasovala. 

 

"Začali sme dobre, no zo skrumáže sme dostali gól a prvý polčas bol z našej strany hocijaký. Do druhej časti hry sme išli 

s cieľom otočiť skóre. Mali sme loptu na kopačkách a vyšlo to v poslednej minúte. Zo Spišskej sme chceli tri body, nie 

jeden. S tým nie sme spokojní," povedal košický kapitán Patrik Zajac. 

 

O zhodnotenie zápasu sme požiadali aj trénera Lokomotívy. 

 

Po zbytočných slovných prekáračkách s divákmi na tribúne po stretnutí len nevrlo odvrkol: 

 

"Vám nepoviem nič!" Možno aj nemal čo povedať, lebo Lokomotíva bola z doterajších súperov Spišiakov v jesennej časti 

na domácej pôde jeden z najslabších súperov. 
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JOZEF PETRUŠKA 

 

---- 

 

FOTO: 

 

Súboj sa skončil deľbou bodov. 

 

FOTO: JOPE 

 

Späť na obsah 

 

1.46.  Kuriozity, podnety, prešľapy: Prierez voľbami na celom východe 

 [Prešovské noviny; 44/2017; 07/11/2017; s.: 10; JANA PISARČÍKOVÁ, MÁRIA PIHULIČOVÁ, MICHAL FRANK, ; Zaradenie: VOĽBY 

DO VÚC 2017] 

 

Okrem podozrenia z kupovania hlasov na Zemplíne a podozrenia na porušenie volebného zákona v Prešove voľby na 

východe prebiehali pokojne. Ľudia mali možnosť voliť aj na nezvyčajných miestach, v miestnostiach sme našli stále 

prvých voličov a aj prvovoličov. Volili ľudia na vozíkoch a aj hlava štátu. Čo všetko priniesli voľby na východe? 

 

Stále prvý volič v Poprade a prvovolič vo Svinej 

 

l Volebná miestnosť v centre mesta Poprad sa môže pochváliť jednou raritou. Už roky je prvým človekom, ktorý do 

miestností vstúpi, jeden a ten istý Popradčan. Ani pri župných voľbách komisiu nesklamal. Odvolil hneď po otvorení 

miestnosti. Je to jednoducho jeho zvyk. "Tohto voliča tu máme pravidelne na každých voľbách. Je vždy prvý a svoje 

prvenstvo si aj obhájil," povedala predsedníčka volebnej komisie pre druhý volebný okrsok v Poprade Ľubomíra 

Grajcarová. 

 

l Prvé hlasy svojim kandidátom odovzdali aj voliči vo Svinej (okres Prešov). V obci, kde je vysoký podiel Rómov, 

prebiehali voľby bez komplikácií. Hoci počas našej návštevy nebola účasť masová, našiel sa tu aj prvovolič. Bol ním 

Dezider Bílý (20). Pri volebnej urne bol premiérovo "Prišiel som voliť, aby sa zlepšila rómska problematika a kriminalita," 

povedal. 

 

Volila hlavu štátu, vozíčkari i redemptoristi 

 

l Svoj hlas na východe, vo svojom rodnom meste pod Tatrami, odovzdal aj prezident Andrej Kiska. "Župné voľby sú v 

našom každodennom živote. Sú o nemocniciach, školách a o kultúre," povedal Kiska. Druhý dôvod, prečo sú župné voľby 

také dôležité, je podľa jeho slov oveľa podstatnejší. "Ktorým smerom sa bude uberať naša krajina, aby nedostali svoje 

miesto extrémisti, novodobí fašisti," povedal. 
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l Účasť na voľbách vnímali ako svoju zodpovednosť ako občanov aj v kláštore Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa 

(redemptoristi) v Podolínci v okrese Stará Ľubovňa. Voliť ale išiel zo súčasnej trojčlennej komunity v Podolínci páter 

Michal Zamkovský. "Ďalší dvaja nemajú trvalý pobyt v Prešovskom kraji a keďže nemajú možnosť vycestovať až do 

svojich krajov, nepôjdu voliť," vysvetlil. 

 

l V Prešove volili i vozičkári z centra Vita vitalis. Hendikepovaní voliči svoje právo využívajú v hojnej miere. "Vždy tu býva 

vysoká účasť," konštatovala členka komisie Katarína Pajonková. 

 

l Právo voliť si nenechali ujsť ani obyvatelia Zariadenia pre seniorov Náruč na Veselej ulici v Prešove. 

 

Najstarší spomedzi voličov tu bol 94-ročný Imrich Pavlík. Prezradil, že voľby si pamätá už od roku 1937, hoci vtedy ešte 

voliť kvôli veku nemohol. "Voľby sú dôležité. Len nevieme, kto je taký čestný, že si zaslúži, aby skutočne zodpovedal za 

to, čo sľubuje. Že sa nebude starať len o seba, ale o zverený ľud. Nielen skoro zbohatnúť a nazhromaždiť milióny," 

povedal tento bývalý roľník. 

 

Nezvyčajné miestnosti a oblečenie pri voľbách 

 

l Východniari mohli svoj hlas vo voľbách odovzdať aj na netradičných miestach. Napríklad v najvyššie položenej volebnej 

miestnosti na Slovensku na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Každý rok býva miestnosť plná turistov. Teraz to tak 

nebolo. S voličským preukazom sa voliť nedalo. Množstvo Tatrancov využilo v sobotu slnečné počasie v Tatrách na 

prechádzku či na bežky, viacerí si však stihli ráno splniť svoju občiansku povinnosť. 

 

l Na nezvyčajnom mieste volili aj Spišiaci. A to v požiarnej zbrojnici v mestskej časti Spišskej Novej Vsi - Novoveská 

Huta. Volebná účasť tam bola rovnako slabá ako na iných miestach. Ako nám povedali členovia komisie, ľudia chodili 

striedmejšie. 

 

l Ak žijete v obci, ktorú svojou bohatou činnosťou preslávil etnograf Ján Lazorík, ktorý v Krivanoch (okres Sabinov) hlboko 

zasial semienko lásky k tradíciám a folklóru, nemôžete prísť oblečení inak ako v kroji. Presne tak si odvoliť odbehli aj 

tunajší mladí. 

 

Menšia účasť v rómskych obciach a osadách 

 

l Veľmi nízky záujem o voľby bol okolo obeda v rómskej osade v Trebišove. "Skôr ich zaujímajú komunálne voľby," 

povedala predsedníčka okrskovej komisie č. 3 Jaroslava Topoľančinová. 

 

V osade boli zriadené dva volebné okrsky. 
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l Rovnako tak vo švíkoch nepraskala ani volebná miestnosť v obci Lomnička (okres Stará Ľubovňa). Hlasovať prišlo 4,58 

% voličov. Počas hodiny a pol sa tam v popoludňajších hodinách objavila iba jedna volička. "Každý by mal voliť, prejaviť 

svoj názor. Rada chodím voliť, nech niekto dostane môj hlas," povedala Juliána Mirgová krátko po tom, ako vhodila 

hlasovací lístok. 

 

Sedemtisíc policajtov dozeralo na priebeh 

 

Na poriadok a pokojný priebeh krajských volieb dohliadalo viac ako 7-tisíc policajtov. 

 

l Pred desiatou hodinou rannou sa na monitoring vybral aj bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej 

volebnej komisie Peter Pollák. Navštívil Jarovnice v okrese Sabinov, Lunik IX - mestskú časť Košice a Letanovce v 

okrese Spišská Nová Ves. "Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," 

vysvetlil Pollák. Podozrenia z kupovania hlasov, porušenie volebného zákona Priebeh volieb na východe vyhodnotili ako 

pokojný. Vyskytlo sa pár podnetov, na ktoré bolo treba ihneď reagovať. 

 

l Krajská volebná komisia sa zaoberala podnetom na porušenie volebného zákona v Prešove. Ako informoval predseda 

volebnej komisie František Vaško, na komisiu sa obrátil jeden z občanov s tým, že občianske združenie propagovalo 

desiatich kandidátov rozdávaním letákov po meste Prešov. "Oznámili sme to aj príslušníkom polície, aby to 

prekontrolovali. Osobu rozdávajúcu letáky tam už ale nenašli. Podnet sme riadne zúradovali a odstúpili štátnej volebnej 

komisii na doriešenie v zmysle zákona," vysvetlil Vaško. Hovorca Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove 

Daniel Džobanik doplnil, že v tejto súvislosti prijala polícia oznámenie od dvoch kandidátov na poslancov. 

 

l Vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce zase údajne volali políciu pre podozrenie z kupovania hlasov. Informácie 

o údajnom kupovaní hlasov sme overovali vo volebnom obvode 7 v okrese Michalovce. Gabriela Rákociová, 

zapisovateľka obvodnej volebnej komisie, povedala: "Nemáme žiadne informácie, o ničom nevieme, nedostali sme zatiaľ 

žiadne hlásenia." Podobne sa vyjadrila aj Anna Šipošová, zapisovateľka volebnej komisie vo Veľkých Kapušanoch. 

"Nedostali sme žiadne hlásenie." Okresný úrad Michalovce taktiež nemal žiadne informácie o nelegálnom kupovaní 

hlasov. Podnety na Zemplíne sa objavili aj v obciach Čierne Pole a Drahňov. "Po preverení boli postúpené polícii," 

uviedla Rákociová. Podľa jej slov boli v tejto súvislosti do obce Čierne Pole vyslaní dvaja členovia ObVK ku sčítaniu 

hlasov po 22.00 h. 

 

Statky-zmätky 

 

Ako pri každých voľbách, aj pri župných občas vznikali akési statky-zmätky. 

 

l Zapisovateľka okresnej volebnej komisie v Prešove Mária Šimčíková uviedla, že ešte v piatok (3. 11.) popoludní dostali 

podnet, že v obci Svinia jednej z členiek okrskovej volebnej komisie bolo povedané, aby v sobotu nechodila do volebnej 

komisie, lebo je ich párny počet a údajne ich má byť nepárny. 
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Okresná volebná komisia podnet vyhodnotila ako neznalosť zákona. Zároveň si overili dnešný stav. Paradox bol, že 

všetci členovia okrskovej volebnej komisie boli od začiatku prítomní na voľbách. Dotknutej členke okrskovej volebnej 

komisie nikto nebránil, aby sa ujala svojej funkcie. 

 

l Menší incident sa stal aj vo volebnej miestnosti na sídlisku Sekčov v Prešove. Mladá študentka takmer odvolila s pasom. 

Komisia však zasiahla včas a vysvetlila jej, že voliť sa môže len s občianskym preukazom. Ten si však študentka zabudla 

v Prahe, kde študuje, takže svoj hlas nemohla dať žiadnemu z kandidátov. 

 

l V meste Trebišov sa volebná účasť nevymykala z priemeru Slovenska. V sobotu popoludní sa pohybovala iba niečo nad 

10 percent. V týchto voľbách neboli voličom do domácností pred voľbami doručované zoznamy kandidátov. Táto situácia 

sa vyhrotila tak, že pred plentami vznikali dlhé rady. K urnám sa ponáhľali viac Svoj hlas vo voľbách tradične odovzdali aj 

kandidáti na županov. Tí, ktorí kandidovali v Košickom kraji, prišli k urnám skôr. 

 

l Iba niečo pred deviatou hodinou rannou odvolil kandidát na Košického župana Richard Raši (Smer). Krátko po 

dvanástej sa k nemu pridal aj Rastislav Trnka (nez. s podporou pravice). 

 

l Dvaja najhorúcejší kandidáti v Prešovskom kraji prišli k urnám neskôr. Milan Majerský (KDH) odvolil v Levoči po jednej 

hodine. 

 

Peter Chudík (Smer) prišiel k urne krátko pred pol šiestou večer. 

 

JANA PISARČÍKOVÁ, MÁRIA PIHULIČOVÁ, MICHAL FRANK, ZUZANA ROČEŇOVÁ, tím Korzára 

 

Foto: 

 

Prezident Kiska odvolil v Poprade. FOTO:JP 

 

V Krivanoch volili v krojoch. FOTO:MAP 

 

K urnám prišli aj ľudia na vozíkoch. FOTO:FRK 

 

Najmenej voličov prišlo v Lomničke. FOTO:TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.47.  Babadlo štartuje spoluprácu s ďalšími divadlami. Prinesie alternatívu 

 [Prešovské noviny; 44/2017; 07/11/2017; s.: 11; MÁRIA PIHULIČOVÁ ; Zaradenie: KULTÚRA/INZERCIA] 
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Premiérovo zahviezdili herci z divadla zo Spišskej Novej Vsi. 

 

S novinkou prišlo v tejto divadelnej sezóne Babadlo. Už nebude divadlom pre deti, s ktorými prídu ich rodičia. Teraz do 

programu divadla pribudnú aj večery pre samotných rodičov. Vychutnať si tak budú môcť tieto čarovné priestory pri 

predstaveniach pre dospelých. 

 

Premiéru malo Divadlo Kontra 

 

Prvé predstavenie tohto druhu sa konalo v priestoroch Babadla, v Dome kultúry na Solivare, pred pár dňami. V rámci 

neho javisko patrilo hosťom zo Spišskej Novej Vsi. So svojím predstavením Mesiac a Magnólie zažiarilo tamojšie 

Divadlo Kontra. Vítalo ho vypredané hľadisko. 

 

Odviate vetrom spoza opony 

 

Námet hry stojí na príprave predstavenia Odviate vetrom. Vzhľadom na okolnosti a tlačiaci čas sa všetko zvrtne a tvorí sa 

doslova "na kolene". Bravúrne výkony podalo kvinteto hercov. 

 

Ocenil ich neutíchajúci standing ovation. Principálka Babadla Júlia Labudová netajila svoju radosť. "Som veľmi šťastná, 

prežívam krásne chvíle, lebo Divadlo Kontra poznám roky rokúce, sú to moji kamaráti," povedala pôvodom 

Spišskonovovešťanka po predstavení. Ako prezradila, v Babadle hosťovalo Kontra naposledy pred dvoma rokmi. 

 

"Dnes máme akoby obnovenú premiéru pre dospelých a som veľmi šťastná, že sa nám to podarilo. Divadlo bolo 

vynikajúce. Chcela by som sa poďakovať aj divákom, ktorí prišli a podporili nás a týmto ukázali, že má alternatívna 

kultúra k divákovi na Slovensku svoju cestu," povedala Labudová. 

 

Pre deti a teraz? 

 

Babadlo je známe verejnosti svojimi predstaveniami pre deti. Publikum si však plánujú rozšíriť. "Chceli by sme zaviesť 

tradíciu, najprv raz do mesiaca, že tu budeme pozývať alternatívne divadlá z celého Slovenska, aby mohol prešovský 

divák vidieť alternatívnu slovenskú scénu. Zároveň i my budeme robiť obnovenú premiéru Zelené jelene. Je to trošku 

politická satira, pre mládež a dospelých. V budúcnosti plánujeme aj samostatný projekt pre dospelých," prezradila z 

plánov. 

 

Pre dospelých už o pár dní 

 

Najbližšie v Babadle privítajú Divadlo Odivo s inscenáciou Láska P a vášeň B. "Bude to spojené aj s bábkovým divadlom. 

Nech sa však nebojí dospelý divák, že ide na nejakého gašparka, naozaj dnes bábkové divadlo je istý výrazový 
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prostriedok a nemusí to byť gašparko." Hru uvedú v Babadle 30. novembra so začiatkom o 19.00 hod. Predstavia sa 

jedna herečka, jeden hudobník a tri zaľúbené bábky. Práve tie tvoria láskou prešpikovaný príbeh komornej monodrámy. 

 

Prešovský divák, výborný divák 

 

Babadlo chce touto cestou priniesť do Prešova alternatívne divadlo. Je na to tunajší divák pripravený? "Myslím si, že 

prešovský divák je veľmi dobrý divák, lebo na jednej strane má rád klasiku, chodí na klasické predstavenia do klasického 

divadla, bola tu roky opereta, a napriek tomu tento divák sa príde pozrieť aj na alternatívne divadlo. V tomto je podľa mňa 

prešovský divák aj výnimočný, za čo mu my ďakujeme," zhodnotila s úsmevom Labudová. 

 

MÁRIA PIHULIČOVÁ 

 

Foto: 

 

Divadlo Kontra. Zo Spišskej Novej Vsi na scéne v Prešove. FOTO: MAP 

 

Späť na obsah 

 

1.48.  Neprehliadnite akcie na najbližšie dni 

 [Prešovské noviny; 44/2017; 07/11/2017; s.: 22,23; MÁRIA PIHULIČOVÁ ZUZANA ROČEŇOVÁ OLIVER ONDRÁŠ ; Zaradenie: 

SERVIS/NIZERCIA] 

 

Pozrite si, čo sa počas najbližších dní chystá v rámci podujatí po celom regióne. 

 

UTOROK 7. 11. 

 

VOSR 100 rokov 

 

PREŠOV. VOSR 100 rokov. Leninskou cestou ku komunizmu a späť. Výber z tvorby ukrajinských a ruských karikaturistov 

je pripravený na vernisáži výstavy vo Wave klube v utorok o 17.00 hod. 

 

Agenti, dezinformácie, mýty 

 

PREŠOV. Agenti, dezinformácie, mýty. Diskusia s expertom v oblasti spravodajských služieb Igorom Cibulom, bývalým 

riaditeľom rozviedky SIS, predsedom ABSD. Diskutovať sa začne v utorok o 17.30 hod. vo Wave klube. 

 

Kino Pocity: Druhá strana nádeje 
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PREŠOV. PROJEKT 100: Druhá strana nádeje je najnovšia snímka Akiho Kaurismäkiho, ktorý sa venuje stále aktuálnej 

téme utečencov. Wikström - bývalý obchodník, ktorý nedávno investoval do nie veľmi úspešnej reštaurácie a utečenec 

Khaled, ktorý práve prišiel do Fínska, aby tu požiadal o azyl. Nevšedná dvojica sa stretáva práve na pôde reštaurácie a 

Wikström sa rozhodne Khaledovi pomôcť. V rámci kina Pocity vo Wave klube v utorok o 19.30 hod. Prešovská hudobná 

jeseň - 

 

Randezvous s operetou II 

 

PREŠOV. Zábavne ladený operetno - muzikálový koncert operetného bonvivána a dlhoročného sólistu Opery SND - 

Ivana Ožváta je pripravený v rámci Prešovskej hudobnej jesene v PKO Čierny orol v utorok o 19.00 hod. 

 

Koncert generácií Anastasis - požehnanie CD a DVD 

 

PREŠOV. V utorok o 18.00 hod. bude v kine Scala slávnostné požehnanie nového CD - On vzkriesený bol. 

 

Klub priateľov DJZ 

 

PREŠOV. Stretnutie Klubu priateľov DJZ je pripravené v utorok o 16.00 hod. v DJZ. 

 

Derniéra výstavy 

 

PREŠOV. Prešovský samosprávny kraj, Mesto Prešov, Štátny archív v Prešove a Krajské múzeum v Prešove pozývajú 

na derniéru výstavy Prešov - mesto v srdci Európy, ktorá bola realizovaná pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej 

zmienky o meste Prešov. Uskutoční sa v utorok o 15.00 hod. v Rákociho paláci (Hlavná 86) v Prešove 

 

Sabinovský čitateľský maratón 

 

SABINOV. MsKS a Mestská knižnica v Sabinove pozývajú verejnosť na Sabinovský čitateľský maratón, ktorý odštartuje o 

8.15 hod. v KC Na korze s témou Záhady a napätie v literatúre. Individuálne čítanie pre dospelých bude od 14.00 hod. 

 

Šikovné ruky 

 

LIPANY. Mesto Lipany, ZO ÚŽS a ZO JDS Lipany pozývajú na výstavu ručných prác, dekoratívnych a úžitkových 

predmetov, krížikovej výšivky, výšivky richelieu, paličkovej techniky a originálneho čara ručných prác. Výstava Šikovné 

ruky bude od utorka do piatka denne od 8.30 hod. do 16.00 hod. v Čajovni Pavučina v Lipanoch. 

 

Adam Ďurica 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

7. 11. 2017 

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

BARDEJOV. V rámci svojho turné Spolu tour zavíta Adam Ďurica v utorok aj do Bardejova. Koncert odohrá v kinosále 

Žriedla v Bardejovských Kúpeľoch o 19.00 hod. 

 

Mladé kone 1/3 

 

TREBIŠOV. Občianske združenie Kontext a galéria Koniareň organizujú výstavu so zaujímavým názvom Mladé kone 1/3. 

Vystavujú umelci: Katarína Balúnová, Peter Fabian, Jakub Sholtesh, Simona Štulerová, Michal Machciník a Loránt 

Domonkoš. Výstava prináša tvorbu z ateliérov slovenských výtvarných škôl a mieša sa v nej socha, maľba i 

videoprojekcia. Výstava je prístupná do 10. novembra. 

 

STREDA 8. 11. 

 

Kráľ Ubu 

 

PREŠOV. Druhú premiéru hry Kráľ Ubu uvedú v Divadle Alexandra Duchnoviča v stredu o 19.00 hod. na veľkej scéne 

divadla. Tatko Ubu je tučný, nečestný, hlúpy, nevyspelý, nekompetentný, chamtivý, krutý, zbabelý a zlý. Napriek tomu, no 

pravdepodobne skôr kvôli tomu, sa táto karikatúra vrcholového politika dostane vo fiktívnom poľskom kráľovstve k moci, 

nakradne, zožerie a zničí, čo sa len dá. 

 

Beseda s Danom Majlingom 

 

PREŠOV. V stredu 8. novembra privítame v Prešove dramaturga SND a spisovateľa Daniela Majlinga. Rozoberať s ním 

budeme samé veľké veci - Boh, láska, smrť, viera. Veď o tom je predsa Ruzká klazika. A ako bonus bude aj inscenované 

čítanie. Beseda začne v stredu o 19.00 hod. vo Wave klube. 

 

Cestovateľské kino 

 

PREŠOV. Cestovateľské kino: Severná Kórea začne v kine Scala v stredu o 19.00 hod. Svet uzavrený za železnou 

oponou a v zovretí tvrdého komunizmu ponúka nevšedné a raritné cestovateľské dobrodružstvo. Ako žijú ľudia v tejto 

izolovanosti? A ako sa tam cítia vyvolení turisti pod všadeprítomnými sliediacimi očami? Aké sú pravidlá a tradície tohto 

národa? Vyberte sa s nami na výlet do zeme v sprievode fotografa Romana Haráka. 

 

Peter Nagy - Pianko 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 19.00 h si môžete vypočuť akustický koncert s gitarou a klavírom. 

Nestarnúce hity a poetické balady v intímnych aranžmánoch v šansónovej podobe. Peter Nagy si za 32 rokov 

profesionálnej kariéry vybudoval repertoár, ktorý poznajú ľudia viacerých generácií. Nový koncertný program Pianko 

prináša nový pohľad na známe hity a na intímnejšiu časť tvorby tohto skladateľa a textára v jednej osobe. Poetické 
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balady ako Kristínka iba spí, Udobrenia, Psi sa bránia útokom alebo piesne plné nadhľadu Aj tak sme frajeri, So mnou 

nikdy nezostarneš, Sám s nohami na stole - i to zaznie na koncerte. 

 

Jesenný koncert ZUŠ 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V koncertnej sále základnej umeleckej školy o 17.00 h sa uskutoční jesenný koncert žiakov. 

 

Adam Ďurica - Spolu Tour 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Dome kultúry Mier o 19.00 h sa uskutoční koncert speváka Adama Ďuricu. 

 

Rockové balady 

 

HUMENNÉ. La Gioia prichádza aj na jeseň s "rockovou nádielkou". Budete môcť zažiť fantastickú dávku energie, 

najznámejšie rockové hity a balady svetovej aj domácej produkcie v sprievode štyroch bravúrnych hudobníkov z Nitry - 

hrou na gitare sa predstaví Martin Ralík, bicie ovládne Martin Ševčík, na čelo hrá charizmatická Martina Uhrínová a 

klávesy ovládne klavírny mág Tony Marko. Začiatok o 19.00 hod., divadelná sála Domu kultúry. 

 

Prednáška 

 

MICHALOVCE. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického bude hostiť Jána Vatahu z Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. 

V prednáške odkryje zaujímavosti vihorlatských lesov. Začiatok o 10.00 hod., v priestoroch knižnice. 

 

Prezentácia 

 

TREBIŠOV. Prezentácia ľudovej slovesnosti a všetkého, čo súvisí s ľudovou kultúrou nazývanou folklór sa uskutoční v 

priestoroch Zemplínskej knižnice. Začiatok o 10.30 hod. 

 

ŠTVRTOK 9. 11. 

 

Nikola Šuhaj 

 

PREŠOV. Predpremiéra nového pôvodného muzikálu na scéne Divadla Jonáša Záborského Nikola Šuhaj je pripravená 

vo štvrtok o 18.30 hod. Na konci sveta, v dedinke učupenej v lone štítov, narodil sa zbojník, ktorý bohatým bral a 

chudobným dával, až kým ho zrada nepripravila o lásku aj o život. 

 

Príbeh mesta 
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PREŠOV. VI. ročník postupovej fotografickej prehliadky. Naša galéria sa po celý rok zapája o osláv 770. výročia od prvej 

prvej zmienky o našom meste, preto sa tentoraz výstava ponesie v duchu hľadania genia loci mesta Prešov. Výstava 

prezentuje najlepšie zábery profesionálnych, ale aj amatérskych fotografov, ktoré boli posúdené odbornou porotou. 

Začiatok bude vo štvrtok o 17.00 hod. v Caraffovej väznici. 

 

Charita: Blízko pri človeku 

 

PREŠOV. Beseda na tému charity je pripravená vo štvrtok o 18.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 

 

Výstava v Átriu 

 

PREŠOV. Autori a Galéria Átrium v Prešove pozývajú na vernisáž výstavy Iwona Jankowska-Kozak a Józef Franczak, 

ktorá sa bude konať vo štvrtok o 17.00 hod. v priestoroch galérie na Floriánovej 4. Výstava potrvá do 6. 12. 

 

Martin Harich 

 

PREŠOV. Martin Harich vyráža na slovenské klubové turné, aby predstavil svoj nový štúdiový album Mapy. Koncertovať 

bude aj v Prešove, vo štvrtok od 19.00 hod. v Bizarre (Prostějovská 37). 

 

Jan Kraus alebo hviezdy, ako ich nepoznáte 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 17.00 h. a o 19.00 h. si môžete pozrieť talkshow pohotového moderátora 

Jana Krausa, ktorá sa už niekoľko rokov teší z priazne televíznych divákov v Českej republike aj na Slovensku. 

Nenechajte si ujsť unikátne improvizované predstavenie, ktorého súčasťou môžete byť a môžete v ňom položiť otázky 

ostrieľanej moderátorskej špičke Janovi Krausovi. Aj tentoraz Jan Kraus predstaví svoj britký humor a skvelú šou, vrátane 

hudobného hosťa Ondreja Kandráča. 

 

Slávnostná výstava 

 

SNINA. V priestoroch kaštieľa sa uskutoční výstava a slávnostné vyhodnotenie víťazných fotografií, ktoré sa zapojili do 

regionálnej súťaže. Slávnostná výstava nesie názov Miesto v meste a odštartuje o 18.00 hod. 

 

PIATOK 10. 11. 

 

Nikola Šuhaj 

 

PREŠOV. Svetovú premiéru muzikálu Nikola Šuhaj uvedú na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v piatok o 18.30 

hod. 
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Festival duchovných piesní byzantského obradu 

 

PREŠOV. Festival duchovných piesní byzantského obradu sa bude konať od piatka do nedele v Katedrálnom chráme sv. 

Jána Krstiteľa. Otvorenie festivalu bude o 16.30 hod. archijerejskou sv. liturgiou, počas ktorej bude spievať 

Gréckokatolícky zbor Stauros - PrešovSekčov. 

 

Lala Experience: Ako sa živiť hudbou 

 

PREŠOV. Hudobné vzdelávanie sme sa rozhodli priniesť aj do Prešova, v piatok o 17.00 hod. vo Wave klube. Čo všetko 

obnáša propagácia a PR koncertov, albumov a hudobných aktivít? Aké sú novinky v social media s dôrazom na 

prostredie hudby? Prečo potrebujeme organizácie zastupujúce autorov a ako nám môžu pomôcť? Na podujatí LALA 

Experience sa budeme rozprávať o autorských právach a marketingu v hudbe. Vystúpia zaujímaví hostia zo strany 

hudobníkov, marketérov, PR-istov aj zástupcov organizácie SOZA. 

 

Koala Voice 

 

PREŠOV. V piatok o 21.00 hod. sa vo Wave klube predstaví kapela Koala Voice zo Slovinska. Ich pôvabný, sviežonaivný 

mix zvuku indie a rock&popu 70. rokov si získal srdcia a hlasy v slovinskej lige stredoškolských kapiel v roku 2014. 

Napriek tomu, že ešte minulý rok študovali na strednej, dnes už svojimi vystúpeniami, plnými vášne a interakcie, môžu ísť 

príkladom mnohým skúsenejším kolegom. 

 

O pohár mesta Lipany 

 

LIPANY. 8. ročník halovej súťaže mladých hasičov - chlapcov a dievčat hornotoryského regiónu s medzinárodnou 

účasťou družstiev z poľských miest Fajslawice, Muszyna - Folwark a Moščenica Wyžna. Súťaž preverí, ako najmladší 

hasiči pohotovo zvládnu nástrahy a prekážky náročnej trate. Odštartuje v piatok o 10.00 hod. v Mestskej hale v Lipanoch. 

 

J. Mokoš: Jánošík alebo Pravda je len jedna 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle o 19.00 h si môžete pozrieť divadelnú hru Jánošík alebo Pravda je len jedna. 

Mýtus. Legenda. Symbol cti, odvahy a statočnosti, stelesnenie odporu. Ikona nášho folklóru. Bohatým bral, chudobným 

dával. Toto všetko o Jánošíkovi vieme. Aký bol ale naozaj? Bol to skutočne hrdina, či len obyčajný zbojník? Na všetky 

tieto otázky vám dá odpoveď inscenácia Jánošík alebo Pravda je len jedna. 

 

Nočné pozorovanie 
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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 na stránke hvezdárne. 

 

SOBOTA 11. 11. 

 

Nikola Šuhaj 

 

PREŠOV. Druhá premiéra svetového muzikálu Nikola Šuhaj je pripravená v sobotu o 18.30 hod. na veľkej scéne DJZ. 

 

Festival duchovných piesní byzantského obradu 

 

PREŠOV. Počas soboty v rámci festivalu, ktorý začne o 14.00 hod. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, vystúpia: 

Gréckokatolícky zbor Byzantion - Lipany, Kňazský zbor sv. Jakuba, Miešaný spevácky zbor Chrysostomos - Vranov nad 

Topľou, Zbor sv. Jozefa pri Bazilike sv. Ducha - Michalovce, Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon - 

Bratislava, Gréckokatolícky chrámový zbor P. P. Gojdiča - Vranov nad Topľou-Čemerné, Zbor sv. Cyrila a Metoda pri 

Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky - Košice, Zbor sv. Romana Sladkopevca - Prešov, 

Gréckokatolícky zbor Stauros - Prešov-Sekčov, Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa - Prešov. 

 

Objavovanie Prešova 

 

PREŠOV. Témou novembrového objavovania bude Zapísané v koži pred 770 rokmi. V sobotu o 10.00 hod. pred 

Mestským informačným centrom. 

 

Husle či klavír? 

 

PREŠOV. Hudobná rozprávka pre deti začne v sobotu o 16.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 

 

Pokračovanie na str. 23 

 

Pozrite si, čo sa chystá v celom regióne aj počas ďalších dní. 

 

Caps lock 

 

PREŠOV. Dve známe mená a rezidenti košického kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik, dvaja priatelia, ale aj dvaja 

krutí nepriatelia zlej hudobnej selekcie, skúsení DJs Spanq & Danny B, zahrajú vo Wave klube v sobotu o 22.00 hod. 

 

Rocková beermovka 7 
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SABINOV. Mestské kultúrne stredisko pozýva na rockový koncert piatich skupín, ktorý sa uskutoční v sobotu od 18.00 

hod. v Kultúrnom dome v Orkucanoch. Účinkujú: ANTHOLOGY - SYMPHONIC POWER METAL (Nižná), NEW VILLAGE 

GANG - PSYCHOBILLY (Nová Dedinka), THEATRUM MUSICA - NEOCLASSICAL METAL (Prešov), SLIGHT LIE - 

POWER METAL (Prešov), ETTERNA - MELODIC METAL (Prešov). 

 

Otesánek 

 

SABINOV. Popoludnie s bábkovou rozprávkou, so súťažami a tvorivou dielňou pre deti a ich rodičov, ktoré sa uskutoční v 

sobotu o 16.00 h v koncertnej sále KC Na korze. 

 

Stolnotenisový turnaj 

 

VEĽKÝ ŠARIŠ. Stolnotenisový turnaj je pripravený v sobotu od 15.00 hod. v Čajovni - stará škola vo Veľkom Šariši. Hrať 

budú kategórie žiaci, mládež, dospelí. Vstup je voľný. 

 

Putovanie za históriou Starého Smokovca 

 

STARÝ SMOKOVEC. V sobotu sa uskutoční kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok a zaujímavostiach 

Starého Smokovca s profesionálnym turistickým sprievodcom. Zraz je o 10.00 h na parkovisku nad autobusovou 

stanicou. 

 

Živá rieka 

 

STARÝ SMOKOVEC. V Kaviarni a čajovni U Vlka o 19.00 h si môžete pozrieť film Živá rieka. 

 

C. Gordoni: Škriepky na korze 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle o 19.00 h si môžete pozrieť komédiu korenenú talianskym temperamentom. 

Komediálny príbeh z prostredia rybárskeho mestečka Chioggia, kde nie je núdza o šťavnaté susedské zvady, mužskú i 

ženskú žiarlivosť, ale aj o kopec lásky. 

 

Monodráma Obvoďák 

 

HNIEZDNE. V Galérii o 17.00 a o 19.00 h si môžete pozrieť monodrámu s názvom Obvoďák. 

 

NEDEĽA 12. 11. 
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Festival duchovných piesní byzantského obradu 

 

PREŠOV. Počas tretieho dňa festivalu bude v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa sv. liturgia o 8.00 hod. so 

sprievodom Gréckokatolíckeho chrámového zboru P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerné. Ďalšia sv. liturgia o 

10.00 hod. bude spolu s Gréckokatolíckym katedrálnym zborom Kyrillomethodeon z Bratislavy. 

 

Objavovanie Prešova 

 

PREŠOV. Pozývame všetkých milovníkov histórie, obzvlášť histórie mesta Prešov, na cyklus stretnutí s názvom 

Objavovanie Prešova. Témou tohto objavovania bude Zapísané v koži pred 770 rokmi. V nedeľu o 14.00 hod. pred 

Mestským informačným centrom. 

 

Dobrodružstvá mydlinky a bublíka v Bublilande 

 

PREŠOV. Prvýkrát na Slovensku je pripravené v nedeľu o 16.00 hod. Divadlo mydlových bublín v Kine Scala. 

 

Danka a Janka 

 

PREŠOV. Divadlo Babadlo v nedeľu o 16.00 hod. uvedie v KD Solivar rozprávku Danka a Janka. Sú to dve sestry. Sú 

úplne rovnaké. Danka je ako Janka a Janka ako Danka. Ich dobrodružstvá s človiečikom z budíka, s Gevenduchou, s 

medveďom Demeterom vám porozprávajú dve úplne rovnaké dievčatá - Danka a Janka. 

 

Pesničkál 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 10.00 h je pripravená zábavná spoločenská hra určená pre deti od 3 a pre 

dospelých do 99 rokov, pri ktorej hráči hádžu kockou. Tá strana kocky, ktorá padne, určí nôtu nasledujúcich chvíľ. Čiže 

ľudová pieseň, ktorá sa objaví navrchu, sa bude hrať, spievať a tancovať. Princíp spoločenskej hry podnieti u detí 

hráčsku vášeň a chuť objaviť tradičnú ľudovú pieseň v dosiaľ nevídanom prevedení. 

 

Sima Martausová a dievčenský spevácky zbor 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 18.00 h zahrá Sima s novým programom. Spolu so svojou kapelou a hosťom, 

Dievčenským speváckym zborom Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Adriana Kokoša, pripravia fanúšikom 

nezabudnuteľné momenty. 

 

O Kukulíkovi 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V podkroví Domu Matice slovenskej o 16.00 h zahrá Bábkové divadlo spod Spišského hradu 

príbeh o Kukulíkovi a jeho dobrodružnej ceste do Dúhových hôr. 

 

Korčuľovanie pre verejnosť 

 

TREBIŠOV. V čase od 17. 30 hod. bude k dispozícii pre verejnosť ľadová plocha na korčuľovanie. Brány zimného 

štadióna sa zavrú o 19. 30 hod. 

 

PONDELOK 13. 11. 

 

Agáta, Alfréd a tí ďalší 

 

PREŠOV. Ženský umelecký klub prinesie v pondelok v literárnej kaviarni Viola podujatie pod názvom Agáta, Alfréd a tí 

ďalší. 

 

Koncert 

 

MICHALOVCE. Mestské kultúrne stredisko pozýva na akustický koncert. Peter Nagy sa predstaví so sláčikovým 

orchestrom Pianko. Začiatok o 19.00 hod, malá sála. 

 

MÁRIA PIHULIČOVÁ ZUZANA ROČEŇOVÁ OLIVER ONDRÁŠ 

 

Späť na obsah 

 

1.49.  My sme najkrajší! 

 [Plus jeden deň; 256/2017; 07/11/2017; s.: 9; jap ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

Liptovský Mikuláš a Halič majú byť na čo hrdí: 

 

BRATISLAVA - Aj tento rok mohli ľudia od nás aj zo zahraničia hlasovať za najkrajšiu obec a mesto na Slovensku. Na 

webovej stránke portálu Slovak region súťažilo 144 miest a 2 787 obcí. A víťazi sú už známi. Pozrite sa, či je medzi nimi 

aj vaša obec! 

 

Po minuloročnom druhom mieste sa Halič, obec neďaleko Lučenca, prebojoval na víťaznú priečku. Pred druhým 

Vinodolom a tretími Spišskými Tomášovcami vyhral s veľkým náskokom. Aj Liptovský Mikuláš si oproti minulému roku 

výrazne polepšil. Vlani nebol ani v prvej desiatke, tento rok zvíťazil. Porazil doteraz oveľa úspešnejšiu Spišskú Novú Ves 

či Bardejov. jap, FOTO: imet.sk, archív 
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10 najkrajších miest 

 

Liptovsky Mikuláš * Brezno 

 

* Spišská Nová Ves * Bardejov 

 

* Levoča l Púchov * Prievidza * Sabinov * Trnava 

 

* Ružomberok 

 

10 najkrajších obcí 

 

Halič * Vinodol * Spišské Tomášovce * Sedliacka Dubová * Smižany 

 

* Nižná Olšava * Ilija * Vydrná * Iliašovce 

 

* Rudňany 

 

(celý rebríček nájdete na Slovakregion) 

 

Späť na obsah 

 

1.50.  Kde bude urgentný príjem fungovať po novom 

 [Nový Čas; 256/2017; 07/11/2017; s.: 12,13; Jozef Čavojec , nin ; Zaradenie: SERVIS] 

 

Autor - Jozef Čavojec , nin 

 

BRATISLAVA - Otvorená čakáreň, zdravotná sestra, ktorá roztriedi čakajúcich a bude sledovať ich zdravotný stav. Takto 

by to malo vyzerať na urgentných príjmoch. Ministerstvo zdravotníctva včera predložilo návrh pevnej siete nemocníc, v 

ktorých budú takéto pracoviská. Ktoré nemocnice to budú? 

 

Návrh na zmenu nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je na svete! Minister 

zdravotníctva Tomáš Drucker navrhuje pevnú sieť všeobecných nemocníc, v ktorých sa bude poskytovať urgentná 

starostlivosť. ,,Urgentné príjmy typu I. a II. rozšíria doterajšiu sieť. Ministerstvo podrobne analyzovalo situáciu a na 

základe toho definovalo, v ktorých mestách a aké druhy urgentov budú na tom ktorom mieste," povedala hovorkyňa 

rezortu Zuzana Eliášová. Súčasný rozsah urgentnej starostlivosti podľa nej zostane zachovaný. ,,Rezort chce túto 

zdravotnú starostlivosť ešte skvalitniť vybudovaním urgentných príjmov typu I. a urgentných príjmov typu II., na ktoré 

môžu nadväzovať tzv. traumacentrá," dodáva Eliášová. 
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V SÚČASNOSTI 

 

na pracoviskách ústavnej pohotovostnej služby netriedia pacientov 

 

dostupnosť služby aj spôsob jej poskytovania v regiónoch sa líšia PO NOVOM 

 

neodkladnú zdravotnú starostlivosť budú poskytovať urgenty dvoch typov  

 

bude pevná sieť poskytovateľov a služba bude dostupná nepretržite 

 

URGENT II. TYPU 

 

7 pracovísk pre dospelých a 3 pracoviská pre deti 

 

samostatné oddelenie 

 

viac špecialistov na jednom mieste 

 

cez deň budú v službe aspoň 4 lekári a 8 zdravotných sestier a záchranárov 

 

v noci budú na pracovisku 3 lekári a 6 sestier a záchranárov 

 

URGENT I. TYPU 

 

35 pracovísk v 34 mestách 

 

1 ambulancia 

 

1 univerzálny lekár 

 

triediaca sestra 

 

ďalšia sestra alebo záchranár 

 

CHCEME LEPŠIE SLUŽBY PRE ĽUDÍ Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Ministerstvo zdravotníctva 

pripravuje významnú modernizáciu a vylepšenie fungovania urgentných príjmov. Hlavným cieľom je dobudovanie siete 

urgentných príjmov, ktoré bude pre pacientov znamenať zvýšenie kapacitnej priepustnosti a dostupnosti neodkladnej 
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zdravotnej starostlivosti. Zámerom je, aby bola lepšie načasovaná urgentná zdravotná starostlivosť pre skutočne 

urgentných pacientov.  

 

Urgenty II. typu 

 

Mesto Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti BRATISLAVSKÝ Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica 

akademika Ladislava Dérera Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou NITRIANSKY Nitra Fakultná nemocnica 

ŽILINSKÝ Martin Univerzitná nemocnica BANSKOBYSTRICKÝ Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. 

Roosevelta Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou PREŠOVSKÝ Prešov Fakultná nemocnica s 

poliklinikou J. A. Reimana Poprad Nemocnica Poprad, a.s. KOŠICKÝ Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

Detská fakultná nemocnica  

 

Štát vytvorí novú sieť nemocníc s urgentným príjmom. Bude ju tvoriť 10 vysoko špecializovaných urgentov a 35 takých, 

kde ošetria život neohrozujúce prípady.  

 

Urgenty I. typu Mesto Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti BRATISLAVSKÝ Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava 

Univerzitná nemocnica TRNAVSKÝ Dunajská Streda Nemocnica s poliklinikou Galanta Nemocnica s poliklinikou Sv. 

Lukáša Piešťany Nemocnica Alexandra Wintera Skalica Fakultná nemocnica s poliklinikou Trnava Fakultná nemocnica 

NITRIANSKY Komárno FORLIFE, Všeobecná nemocnica Levice Nemocnice s poliklinikami Nové Zámky Fakultná 

nemocnica s poliklinikou Topoľčany Svet zdravia, Nemocnica Topoľčany TRENČIANSKY Bojnice Nemocnica s 

poliklinikou Prievidza Trenčín Fakultná nemocnica Považská Bystrica Nemocnica s poliklinikou ŽILINSKÝ Čadca Kysucká 

nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Liptovský Mikuláš 

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP Trstená 

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou BANSKOBYSTRICKÝ Brezno 

Nemocnica s poliklinikou Lučenec Všeobecná nemocnica s poliklinikou Rimavská Sobota Svet zdravia, Všeobecná 

nemocnica Zvolen Nemocnica Zvolen Žiar nad Hronom Svet zdravia, Všeobecná nemocnica PREŠOVSKÝ Bardejov 

Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba Humenné Nemocnica A. Leňa Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. 

Reimana Stará Ľubovňa Ľubovnianska nemocnica Vranov nad Topľou Vranovská nemocnica KOŠICKÝ Košice 

Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica Michalovce Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Rožňava 

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Spišská Nová Ves Nemocnica s poliklinikou Trebišov Nemocnica s poliklinikou 

 

Späť na obsah 

 

1.51.  Pred rokom montoval solárne panely, dnes rozhoduje extraligové zápasy 

 [osporte.sk; 07/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Hokej] 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/pred-rokom-montoval-solarne-panely-dnes-rozhoduje-extraligove-zapasy/100237131 

 

POPRAD (pzb) - Takto pred rokom montoval v Nemecku solárne panely. Na hokej v tej dobe úplne zanevrel a spolu s 

ďalšími známymi menami zo slovenských klzísk radšej manuálne pracoval v zahraničí, aby si slušne zarobil. 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/pred-rokom-montoval-solarne-panely-dnes-rozhoduje-extraligove-zapasy/100237131
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Teraz je však už všetko inak. Momentálne je z neho hráč s najlepšou formou v hokejovej extralige. Dvadsaťosemročný 

Lukáš Vartovník v posledných týždňoch totiž rozhoduje zápasy v prospech Popradu. Proti Liptovskému Mikulášu zariadil 

výhru svojho tímu dvomi gólmi, pod víťazstvo 5:4 nad majstrovskou Banskou Bystricou sa podpísal dvomi asistenciami a 

gól strelil aj v poslednom zápase v Žiline, ktorý Poprad vyhral 2:1. Vartovník je tak momentálne pre mužstvo spod Tatier 

kľúčovým hráčom. "Som rád, že si môžem zahrať za Poprad. Bola to však vec dohody medzi Spišskou Novou Vsou a 

Popradom. Extraliga ma lákala viac, takže som rád, že si ju môžem zahrať," povedal Vartovník, ktorý sezónu začínal v 

prvej lige. Vďaka úzkej spolupráci medzi Spišskou Novou Vsou a Popradom však dostal šancu aj v najvyššej súťaži a 

chytil sa jej. Po odohraní 8 zápasov má veľmi dobrú bilanciu 4 góly a 3 asistencie. Jeho prínos kvituje aj popradský tréner 

Marcel Ozimák: "Som rád, že sa chytil svojej šance. Podávala spoľahlivé výkony. Už dlhší čas sme o neho mali záujem. 

Zaslúži si to a verím, že bude pre nás platným hráčom." 

 

V extralige hral pritom rodák z Gelnice naposledy v sezóne 2012/2013. Neskôr pokračoval v kariére v prvej lige a 

vystriedal Liptovský Mikuláš, Humenné a Spišskú Novú Ves. V auguste 2016 sa však rozhodol pre veľkú zmenu. Spolu 

s ďalšími bývalými hráčmi Spišskej Novej Vsi Pavlom Gurčíkom, Matúšom Leskovjanským či Richardom Smotrilom 

začal pracovať vo firme venujúcej sa montáži konštrukcií na solárne panely. Starí známi vytvorili súdržnú partiu, ktorá do 

zahraničia chodila na turnusy. Pracovali najmä v Nemecku, ale niekedy dostali aj zákazky v iných krajinách. Vartovník si 

vtedy myslel, že sa jeho kariéra športovca nadobro skončila. 

 

K hokeju sa však opäť vrátil začiatkom roka 2017. Po osemmesačnej prestávke, počas ktorej ani raz nestál na korčuliach. 

Vrátil sa do prvoligovej Spišskej Novej Vsi, kde pôsobil až do doby, kým nezaujal funkcionárov Popradu. 

 

Foto: SITA 

 

Späť na obsah 

 

1.52.  Pohotovosť v lekárňach - utorok 7. novembra 

 [korzar.sme.sk; 07/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20687440/pohotovost-v-lekarnach-utorok-7-novembra.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 

 

Prešov 

 

https://korzar.sme.sk/c/20687440/pohotovost-v-lekarnach-utorok-7-novembra.html
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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 

 

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

 

Stropkov 

 

Fontána, Hlavná 1652/49 

 

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 

 

Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19, +421 901961073 

 

V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 

 

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 
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Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Revúca 

 

Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - nedeľa - 

sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň Benu, Levočská 4 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 

 

Poprad 

 

VICTORIA, Drevárska 1 

 

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

 

Humenné 

 

LABORECKÁ, Laborecká 18 

 

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 

 

Lekáreň 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. 
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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 

 

Svätý Ján Nepomucký, SNP 2730 

 

Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Trebišov 

 

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, Michalovce +421 056/6443497 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.53.  Kam za kultúrou - utorok 7. novembra 

 [korzar.sme.sk; 07/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20687458/kam-za-kulturou-utorok-7-novembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

https://korzar.sme.sk/c/20687458/kam-za-kulturou-utorok-7-novembra.html
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KOŠICE: CINEMAX - Earth: Deň na zázračnej planéte o 16.10, 18.20, Lajka o 15.30, Príšerákovci o 15.40, Thor: 

Ragnarok o 17.50, 20.40, 3D o 16.40, 19.30, Všetko najhoršie o 18.40, 21.00, Bajkeri o 15.50, 18.00, 20.10, Čiara o 

17.30, Artmax film - Manželka a manžel o 20.00, Hora medzi nami o 20.50, Jigsaw o 19.00, 20.30, My Little Pony vo filme 

o 16.20, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.10, 17.10 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - Thor: Ragnarok o 16.20, 17.40, 20.10, 3D o 18.00, Všetko najhoršie o 20.00, Bajkeri o 

16.00, Jigsaw o 20.30, Matka! o 20.40, Alibi na mieru o 16.10, 18.50, Snehuliak o 17.50, Spievankovo a Kráľovná 

Harmónia o 15.50 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Thor: Ragnarok o 17.40, 20.10, 3D o 18.00, Všetko najhoršie o 

20.00, Bajkeri o 16.00, Jigsaw o 20.30, Alibi na mieru o 16.10, Snehuliak o 17.50, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 

15.50 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Palculienka o 10.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ (Mánesova 23, po - ne 9 - 17) - Včelárstvo (do 19. 11.), 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); Praha 8 v dielach umelcov Hamera / Jungmann 

/ Kumermann / Střížek (do 26. 11.), Sofiina volba po česku (do 30. 11.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. 

Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad; Polákovo múzeum - Motor košickej 

moderny (do 28. 1.), Rozmanitý svet húb (do 21. 1.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: 

Príroda Karpát, Storočia v umení; SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - 

Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, umelecké 

kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úžitkové a 

ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. 

storočí; Výstava: FA ČVUT 1976 - 2016 - vernisáž o 16.30 hod. (do 30. 11.), DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): 

Tajomstvo medovníkového srdca, vernisáž o 16.00 hod., 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) - BEATA ROJEK (PL) – STÁLE NEVIDÍM CELOK 

(do 17. 11.), KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - LitPark - Bystrík Vančo, Daniela Olejníková: 

Obrázky kúzelé i hávedné (do 31. 10.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - 

Výstava: Osobnosti vedy a techniky späté s Košicami (do 1. 12.), Vedecké hračky v knižnici (do 12. 11.), VÝMENNÍK 

VAŽECKÁ (sídlisko Nad jazerom) - Cesta do NANOSVETA (do 15. 12.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 
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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 zeme; More - vedecká hračka; Žijem na strome a je mi dobre; Petang v múzeu? Prečo 

nie?!; Výstava: Divadelný Spiš (do 31. 1.), Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - Výstavy: Umenie v parku (pred 

Evanjelickým kostolom a na Radničnom námestí) Výstava neprofesionálnych fotografov, Fajna folklórna fotka (do 10. 

11.); 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, Od kolísky po hrob v znamení dreva (do 26. 1.), TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému 

úradu) - Mladé kone 1/3 (do 10. 11.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Etno bubny o 17.00 hod., Roztoč to! o 18.00 hod., Čo do pekla je...? o 19.00, 

Filmový kvíz - Special KEdition o 19.00 hod., Filmový klub: Vábenie výšok o 19.00, HALMISPACE (Hlavná 21) - 

(talkshow) Štart UPs 2017 – Košice o 17.30 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.50, Thor: Ragnarok o 17.50, 20.40, 3D o 16.40, 19.30, 

Príšerákovci o 16.00, Všetko najhoršie o 20.30, Manželka a manžel o 18.10, Earth: Deň na zázračnej planéte o 16.30, 

18.40, Jigsaw o 20.50, Bajkeri o 15.20, 17.40, 19.50 hod., 

 

POPRAD: CINEMAX - Earth: Deň na zázračnej planéte o 15.20, Príšerákovci o 15.30, Thor: Ragnarok o 15.40, 20.40, 3D 

o 17.50, Všetko najhoršie o 20.50, Bajkeri o 17.40, Artmax film - Španielska kráľovná o 19.50, Jigsaw o 18.30 hod., 

 

HUMENNÉ: FAJN - Happy end o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 
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PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - MS: Klub priateľov DJZ o 16.00 hod., PKO ČIERNY OROL - Prešovská 

hudobná jeseň: Randezvous s operetou 2 o 19.00 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): Derniéra výstavy - 

PREŠOV - mesto v srdci Európy o 15.00 hod., 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, HRAD ĽUBOVŇA - Cracovia 3D (do 30. 1.), POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo 

zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; (prednáška) Gotické umenie Spiša okolo roku 1500 a Majster z Okoličného o 17.00 

hod., ELEKTRÁREŇ TG - Výstava: Pieseň duše ruská realistická maľba zo zbierky Galérie výtvarného umenia v Ostrave 

(Peredvižnici Ajvazovskij, Repin, Serov, Šiškin, Vinogradov...) (do 3. 12.), Večerné kurzy kreslenia o 17.00 hod., 

(prednáška) Gotické umenie Spiša okolo roku 1500 a Majster z Okoličného o 17.00 god., ART KLUB TG - Výstava: 

Robert Vano - Memories (do 26. 11.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok 

Tatranskej galérie, Výstava: Jirko Čepil - Sny v dreve (do 12. 11.), 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, STROPKOV: KAŠTIEĽ - 

Výstava: Mária, matka Ježišova (do 30. 11.), HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - Rod 

Dessewffy na portrétoch a fotografiách (do 30. 12.) 

 

Späť na obsah 

 

1.54.  V basketbalovom derby zdolal Svit rivalov zo Spišskej 

 [spis.korzar.sme.sk; 07/11/2017; Marián Dic ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20689714/v-basketbalovom-derby-zdolal-svit-rivalov-zo-spisskej.html 

 

Čo je nové v spišských tímoch v basketbalovej extralige mužov a žien. 

 

Extraliga mužov – 9. kolo 

 

BK Iskra Svit – BK 04 AC LB Sp.N.Ves 106:102 (25:27, 27:19, 29:30, 25:26) 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20689714/v-basketbalovom-derby-zdolal-svit-rivalov-zo-spisskej.html
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SVIT: Radonjič 30, Avramovič 28, Jackson 25, Ivelja 17, Galata, Bizub a Ivan po 2 

 

SP.N.VES: Antoni 26, Ninkovič 21, L'Africain 17, Ofik Nzege 15, Lenárt 8, Krajňák 7, Majerčák a Osvald po 4 

 

Michal Madzin (tréner Svitu): "Tešíme sa výhre, ale stála nás veľa síl. Je tu mnoho vecí, ktoré nás vôbec netešia, až nás 

bolia. Spišská prišla namotivovaná. Som veľmi rád, že to chlapci zvládli na ihrisku tak, ako to zvládli." 

 

Marko Radonjič (hráč Svitu): "Výhra je pre nás dôležitá. Spišská je veľmi dobrý tím, majú zvláštny spôsob hry. Zápas bol 

náročný. Obrana aj útok boli počas zápasu dobré, s výsledkom sme spokojní. Musíme sa pripraviť na ďalší zápas, čakajú 

nás Levice." 

 

Erich Korfanta (tréner Spišskej Novej Vsi): "Zápas bol od začiatku až do konca vyrovnaný. Pre divákov bol určite 

zaujímavý. Pre basketbal je to veľmi dobré, ale my sme chceli vo Svite zvíťaziť. Chceli sme napraviť zahanbujúcu prehru 

s Interom, bohužiaľ sa nám to nepodarilo a zápas sme prehrali. Som smutný, bolo to o detailoch, urobili sme viac chýb 

ako súper. Blahoželám im k zaslúženému víťazstvu." 

 

Adam Antoni (hráč Spišskej Novej Vsi): "S určitosťou môžem povedať, že sme odohrali kvalitný zápas. Bol to útočný 

basketbal, dokopy padlo cez 200 bodov. Do Svitu sme išli s cieľom vyhrať, ale urobili sme chyby v obrane, dostali sme 

ľahké strely. Prvý polčas bol z našej strany lepší, ale odohrali sme dobrý zápas proti ťažkému súperovi. Každý vie, že vo 

Svite sa hrá ťažko, prehrávajú tu aj najlepšie tímy." 

 

Extraliga ženy – 7. kolo: 

 

BAM Poprad – ŠBK Šamorín 61:52 (18:21, 19:13, 15:12, 9:6) 

 

BAM POPRAD: Hadačová 15, Kudličková 13, Filičková 11, Drobná 6, Ivančáková 5, Flešárová 4, Hamaliarová 3, 

Grigerová a Tetemondová po 2 

 

ŠAMORÍN: Hašková 15, Slezáriková 14, Marcová a Beronja po 8 

 

Milan Černický (tréner BAM Poprad): "Očakávali sme ťažký zápas a kľúčom k úspechu bolo, že sme ich 

najnebezpečnejšiu hráčku ubránili na osem bodov. Mali sme výškovú prevahu a zabrali naše podkošové hráčky. Chceli 

sme hrať vo vysokom tempe, pretože Šamorín má užší káder. Zo začiatku mal súper vysoké percento úspešnosti streľby, 

ale našou bojovnosťou sme tento zápas dokázali zvládnuť. Chceli sme vyhrať a naším cieľom je dosiahnuť štvrté miesto. 

Máme to dobre rozbehnuté a je len na nás, ako to zvládneme." 
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Lucia Hadačová (hráčka Popradu): "Na tento zápas sme sa veľmi tešili a zodpovedne sme sa naň pripravovali. Bol to 

pekný zápas aj pre divákov a hlavne sme si to víťazstvo užívali my. Po horšom úvode sme začali hrať kolektívnejšie a to 

bol kľúč k úspechu." 

 

Extraliga muži – Predohrávka 8. kola: 

 

KB Košice – Iskra Svit 85:76 (20:20, 26:19, 18:17, 21:20) 

 

KB KOŠICE: Stamenkovič 21, Marič 15, Fletcher a Sedmák po 12, Körner 8, Palm 6, Pilčevič 5, Djordjevič 4, Baldovský 

2, Židzik 0 

 

SVIT: Avramovič 20, Ivelja 17, Jackson 16, Radonjič 12, Galata 5, Ivan 4, Bizub 2, Davis 0 

 

Trestné hody: 18/22 -6/8, Fauly: 19-22, Trojky 9-8 

 

Pred 1000 rozhodovali- Zubák, Karniš, Životský 

 

Michal Madzin (tréner BK Iskra Svit): "Dávam veľký klobúk dole pred chlapcami, ktorí predviedli v úzkej rotácii veľký 

výkon. Je úžasné, že sme dve minúty pred koncom prehrávali len o pár bodov a hrali sme otvorený koniec duelu. Na 

druhej strane sa ukázala kvalita domáceho tímu, ktorý strelil dôležité body práve vtedy, keď ich potreboval. Z pohľadu 

svojho tímu však nemôžem svojim zverencom nič vyčítať. Napriek tomu, že sme sa chýb dopustili, tie ale plynuli z 

bojovnosti." 

 

Maurizio Galata (hráč BK iskra Svit): "Osobne som si tento zápas užil. Po dvoch rokoch, ktoré som práve v Košiciach 

presedel na striedačke, som tu teraz odohral väčšinu stretnutia na palubovke. Bojovali sme až do poslednej chvíle a 

nebolo vôbec ľahké držať sa s kvalitným tímom hostiteľov až do konca. Podarilo sa nám ale potrápiť favorita, na čom 

musíme budovať. Prehra nás síce mrzí, ale za predvedený výkon sa hanbiť určite nemusíme." 

 

8. kolo: 

 

BK Sp.N.Ves – Inter Bratislava 46:106 (12:26, 11:25, 14,31, 9:24) 

 

BK SP.N.VES: Nzege 22, Majerčák 12, Ninkovič 5, Bennett 4, Antoni 2, Lenárt 1, Krajňák 0, Osvald 0, Korfanta 0, 

Kobulnický 0 

 

INTER: Rančík 22, Barač a Vlahovič po 16, Bulatovič 14, Nuhanovič a Matovič po 9, Páleník 7, Grznár 6, Baťka 5, Mrviš 

2, Praženka 0 
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Trestné hody: 21/11 -23/19, Fauly: 21-23, Trojky: 3-13 

 

Pred 700 divákmi rozhodovali Zubák, Kovalčík, Kiss 

 

Erich Korfanta (tréner Sp.N.Vsi): "Ani niet veľmi, čo hodnotiť. Hrali sme proti veľkej kvalite, pričom v zostave nám chýbali 

traja hráči základnej päťky. Následne sme "odišli" aj mentálne a Inter nás prešiel ako nákladný vlak. Musíme sa z tejto 

príliš nepríjemnej prehry rýchlo otriasť, pretože už v nastávajúcom zápase nás v susedskom derby čaká náročný Svit." 

 

Matej Majerčák (hráč Sp.N.Vsi): "Na palubovke rozhodla predovšetkým herná kvalita na strane hostí, ktorí majú podľa 

mňa najlepší káder v extralige a navyše pôsobí v ňom desať vyrovnaných hráčov. My sme doplatili najmä na streľbu, 

ktorá nám absolútne nevyšla a naviac sa aj stále boríme so zraneniami kľúčových hráčov. Kombináciu týchto dôležitých 

faktorov spôsobila to, že sme utrpeli nesmierne vysokú prehru." 

 

Extraliga ženy – Dohrávka 6.kola: 

 

GOOD ANGELS Košice – BAM Poprad 89:41 (21:12, 22:15, 23:9, 23:5) 

 

GOOD ANGELS KOŠICE: Peters 23, Šarauskaité 21, Jurčenková 12, Bálintová 11, Morris a Deptová po 7, Theiner 4, 

Majorošová a Bilíková po 2, Knappová 0, Stehlíková 0 

 

BAM POPRAD: Drobná 15, Hadačová 9, Ivančáková 7, Flešárová a Sojáková po 3, Filičková a Grigerová po 2, Kuličková 

0, Rodáková 0, Tetemondová 0 

 

Trestné hody: 15/21 – 4/9, Fauly: 13-18, Trojky: 6-5 

 

Rozhodovali: Perečinský, Gacík, Daňo 

 

Mariana Tetemondová (hráčka BAM Poprad): "Chcela by som spoluhráčky pochváliť hlavne za predvedený výkon v 

prvom polčase, počas ktorého sme hrali odvážny basketbal. Najlepšou z nášho pohľadu bola druhá štvrtina (22:15), v 

ktorej sme so súperom dokázali držať krok. Druhá polovica stretnutia bola už v jasnej réžii hostiteliek, kedy sa prejavila 

ich sila. Pozitívom tohto zápasu však bolo najmä to, že sme sa nevzdávali a bojovali do konca duelu a snažili sa uhrať čo 

najprijateľnejší výsledok." 

 

Späť na obsah 

 

1.55.  Kým postavili v Hurbanove pivovar, miestni si vyrábali tisíce litrov vína 

 [aktuality.sk; 07/11/2017; Vladimír Kampf ; Zaradenie: Reportáže] 

https://www.aktuality.sk/clanok/536401/kym-postavili-v-hurbanove-pivovar-miestni-si-vyrabali-tisice-litrov-vina/ 

 

https://www.aktuality.sk/clanok/536401/kym-postavili-v-hurbanove-pivovar-miestni-si-vyrabali-tisice-litrov-vina/
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Uprostred Hurbanova zaznamenáva staručký seizmograf na petrolejom začadený kotúč kriedového papiera pohyby 

Zeme. Je to neuveriteľné, no táto rarita v záhradnom domčeku ešte stále slúži vede. 

 

Na prvý pohľad nie príliš vábne mestečko uprostred roviny na polceste medzi Komárnom a Novými Zámkami. 

 

Rovinu od východu narúša vlniaca sa pahorkatina Chrbát s najvyšším bodom 271 metrov nad morom. Cez Hurbanovo 

tečie kanál Ibolyas. Ten ústí do riečky Žitava a tá pod mestom do starého ramena Nitry. 

 

Hurbanovo – zvláštne prekvapenie postavené na základoch prírodných vied, astronómie a piva. 

 

 Môže za to Konkoly 

 

Svetovú slávu ešte pred postavením sladovne a pivovaru priniesol Hurbanovu vede oddaný, či skôr doslova vedecký 

fanatik, Mikuláš Konkoly-Thege. Ten tu spustil pozorovania počasia, Zeme a oblohy. 

 

Najstaršie meteorologické údaje, o ktoré sa postaral, pochádzajú z roku 1867. Od roku 1872 sú publikované v 

meteorologických ročenkách Uhorského meteorologického ústavu. 

 

Vďaka Konkolymu bolo technické vybavenie v tom čase na vysokej úrovni a pribúdali ďalšie vedecké pracoviská. V roku 

1890 ho vymenovali za riaditeľa Štátneho ústavu pre meteorológiu a zemský magnetizmus v Budapešti. 

 

Zaslúžil sa o to, aby Ústredné meteorologické observatórium pre Uhorsko postavili v Starej Ďali (dnešnom Hurbanove), 

ďaleko od veľkomestského prostredia, kde polohu stanice neovplyvňoval priemysel. 

 

V roku 1900 postavili dvojposchodovú budovu s dvadsaťdva metrov vysokou pozorovacou vežou. Pre denný záznam 

hlavných meteorologických prvkov zadovážili moderné registračné prístroje. Vybavenie stanice bolo v Uhorsku jedinečné. 

 

Stavba vyzerá stále rovnako a zaslúžila by si viac pozornosti. Ľubomír Babin (56), vedúci miestnej meteorologickej 

stanice SHMÚ, poznamenáva: "Budova prežila bez ujmy dve svetové vojny, ale mám obavy, či prežije túto modernú 

dobu." 

 

Omietka opadáva, sem-tam cez staré okná zateká. Moderná veda v starých priestoroch. Dobové vitríny v meteoveži a v 

nich kopa starých kníh a záznamov. 

 

Vo veži observatória sú aj historické, stále funkčné prístroje. Vďaka mimoriadne presným hodinám v Hurbanove si za 

Uhorska naprávali čas aj v Budapešti. 
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V budove a meteoveži medzi starými prístrojmi a zariadením som si zrazu pripadal ako Indiana Jones na vzrušujúcej 

objaviteľskej expedícii. Prepadne sa so mnou podlaha, alebo na mňa z kútov zaútočia pavúky? Našťastie, budova zatiaľ 

drží a kúty vymetajú. 

 

Mikuláš Konkoly-Thege 

 

Maďarský fyzik a astronóm sa narodil 20. januára 1842 v dnešnej Budapešti a 17. februára 1916 tu aj zomrel. Detstvo 

prežil v Starej Ďale, dnešnom Hurbanove, kde už ako pätnásťročný skonštruoval vlastný parný stroj. 

 

Získal diplomy strojvodcu a lodného kapitána. Bol konštruktér mnohých astronomických prístrojov. Hurbanovo vďaka 

nemu patrilo medzi najvýznamnejšie vedecké inštitúcie v Európe. 

 

Systematicky vykonával geomagnetické a meteorologické pozorovania. Venoval sa aj astrofyzikálnemu výskumu – 

astrofotometrii, spektroskopii, výskumu slnečnej fotosféry a chromosféry, fotografovaniu hviezdokôp, hmlovín, 

spektroskopickým a spektro-fotometrickým pozorovaniam. Vo svete bol uznávanou vedeckou kapacitou. 

 

 Z capa záhradník 

 

Ľubomír Babin je v Hurbanove od roku 1982. "Keby mali všetci také skvelé vzťahy a tak dobre spolupracovali ako 

meteorológovia, tak na svete nie sú konflikty," hovorí o systéme prepojenia meteorologických inštitúcií po celom svete. 

"Úspešnosť globálnych predpovedí je závislá práve na tejto spolupráci." 

 

K meteorológii sa dostal počas vojenčiny. Presne podľa frazeologizmu – urobiť z capa záhradníka. 

 

"V Košiciach na letisku zo mňa urobili meteorológa. Venoval som sa športovej streľbe, náčelníčka od meteorológov bola 

rozhodkyňa, takže si ma nejako vybrala. A mávali sme riadne ,fofry‘! 

 

Vtedy ešte vojenská letecká škola šliapala naplno. Bolo treba robiť analýzy a predpovede na letové dni. Začínali sme 

ráno okolo tretej, štvrtej a končievali často po polnoci," spomína. 

 

Po vojenčine ho oslovil vedúci z Hurbanova, či by neprišiel vystriedať v službe dvoch odchádzajúcich dôchodcov. 

Odvtedy je tu. "Dostal hotového človeka," hovorí Ľubomír Babin. 

 

"Podarilo sa mi byť v službe v deň, keď sme tu namerali najvyššiu dennú teplotu 40,3° Celzia za takmer 150 rokov 

nepretržitých meraní. Na Slovensku zatiaľ jediný deň, keď bola štvorka vpredu. 

 

Vďaka nepretržitým meraniam máme vychytaných veľa extrémov a údaje sú tým klimatologicky zaujímavejšie. 

Jednoducho povedané, čím je staršia stanica, tým lepšie." 
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Meteorologické merania v Hurbanove prispievajú k posudzovaniu rôznych projektov, na ktoré môže mať vplyv počasie, 

jeho extrémy či dlhodobé priemery. Naše údaje idú do medzinárodných ročeniek aj pre aktuálnu výmenu v rámci Svetovej 

meteorologickej organizácie WMO. 

 

Vývoj priemerných denných teplôt v Hurbanove za 146 rokov 

 

Priemerná denná teplota lineárne narástla o dva stupne. Na grafe priemerných ročných teplôt je zaujímavý výrazný 

pokles uprostred. Krutá zima v roku 1942 znamenala pre Hitlera zvrat vo vývoji II. svetovej vojny. 

 

 Slneční astronómovia 

 

Hvezdáreň nemala toľko šťastia ako meteorologické a geofyzikálne pracoviská oproti cez cestu. Bola súkromným 

astrofyzikálnym centrom Mikuláša Konkolyho-Thegeho, ktoré prešlo pod správu vtedajšej monarchie. 

 

Ďalekohľad a prístroje si po rozpade Uhorska odviezli do Maďarska, ktoré sa považovalo za nasledovníka tunajšej 

astronomickej vedeckej inštitúcie. 

 

Nové prístroje a šesťdesiatcentimetrový ďalekohľad sem za prvej Československej republiky priviezli z pražskej 

hvezdárne. S nimi prišiel aj Dr. Bohumil Šternberk, ktorý perfektne obnovil hvezdáreň. Ako prvý odtiaľto pozoroval 

trpasličiu planétu Pluto. 

 

Potom prišla II. svetová vojna. Hurbanovo pripadlo po Viedenskej arbitráži Maďarsku. Nainštalovaný ďalekohľad včas 

rozobrali a odviezli do hvezdárne v Prešove. Niektoré ďalšie zariadenia schovali u ľudí v mestečku. Priestory boli opäť 

prázdne. Čo zostalo, zničili ľudia. 

 

Hvezdáreň obnovili až nadšenci v 60. rokoch minulého storočia a v roku 1964 ju zaregistrovali ako okresnú hvezdáreň. 

Komunita potrebovala zastrešiť svoju činnosť. V roku 1969 jej pôsobnosť rozšírili pre celé Slovensko. 

 

"Astronómia nemusí byť iba nočná. Je to oveľa širšia veda a dôležitou súčasťou jej výskumu je aj Slnko," vysvetľuje 

generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove Marián Vidovenec (51). 

 

"Na Slnku je postavený aj náš vedecko-výskumný program. Skúmame spektrum Slnka a štartujeme program výskumu 

náhlych vzplanutí na ňom spolu s hvezdárňou v Ondřejove v Českej republike." 

 

Zariadenia, ktoré si v minulosti vyžadovali veľké priestory, pretože boli rozmerné, dnes dokážu zabezpečiť aj s menšími 

prístrojmi. Počítače sú výkonnejšie a záznamy presnejšie. 
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Hurbanovo ponúka základný výskum. Ich výsledky však zapadajú do svetových poznatkov. Je jednoznačne dokázané, že 

javy na Slnku majú vplyv na každodenný život na Zemi. Nie je to len o predpovediach polárnej žiary. 

 

"Častice vyvrhnuté zo Slnka môžu zmiasť navigačné družice, alebo pre ne môžu vypadávať elektrické siete. Snažíme sa 

naštartovať aj nočnú astronómiu. Chceme prispieť k sledovaniu exoplanét," dodáva generálny riaditeľ. 

 

"Výskum exoplanét je dôležitý pre to, aby sme lepšie rozumeli aj nášmu svetu, alebo niekde našli podobný tomu nášmu. 

Okrem toho u nás funguje rádiostanica na pozorovanie meteorov." 

 

 Všestranná hvezdáreň 

 

Zriaďovateľom Slovenskej ústrednej hvezdárne je Ministerstvo kultúry SR a funguje na základe Zákona o kultúrno-

osvetovej činnosti. Jej poslaním je aj popularizácia vedy a jej výsledkov. 

 

Marián Vidovenec vyštudoval filozofiu a fyziku. Súčasťou hurbanovskej hvezdárne je planetárium. 

 

"Finalizujeme projekciu vizualizovaného vesmíru. Prevádzkujeme Múzeum Mikuláša Konkolyho-Thegeho. Organizujeme 

vedomostné súťaže a sústredenia pre mladých ľudí. 

 

Okrem toho v spolupráci so strednou priemyselnou školou stavebnou zabezpečujeme dvojročné pomaturitné štúdium 

astronómie. V súčasnosti máme do tridsať študentov. Vydávame tiež časopis Kozmos a ďalšie publikácie," zhŕňa činnosť 

generálny riaditeľ. 

 

Slovenská ústredná hvezdáreň je v Hurbanove neprehliadnuteľnou inštitúciou s kopou aktivít. Poskytuje dokonca 

servisné služby pre hvezdárov, ako napríklad pokovovanie zrkadiel. 

 

Meteorologické "topky" 

 

20. 7. 2007 – najvyššia nameraná teplota........................... 40,3 °C 

 

11. 2. 1929 – najnižšia nameraná teplota.......................... –35,0 °C 

 

máj 2010 – najvyšší mesačný úhrn zrážok....................... 199,7 mm 

 

rok 2010 – najvyšší ročný úhrn zrážok............................... 977 mm 

 

17. 8. 2015 – najvyšší denný úhrn zrážok......................... 90,2 mm 
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22. 2. 1956 – maximálna snehová prikrývka.......................... 47 cm 

 

1. 3. 1990 – najsilnejší náraz vetra.................................. 137 km/h 

 

 Padnú do oka 

 

Miestni sa väčšinou nesťažujú. Vyhovuje im najmä to, že všade majú blízko. Do Bratislavy, do Budapešti, do Viedne... Za 

nákupmi a výletmi môžu ísť, kde sa im len zapáči. 

 

Napriek tomu, že v meste je na pohľad zelene dosť, ozývajú sa hlasy, že mestu chýba väčší park, v ktorom by si prišli na 

svoje aj psičkári a ich miláčikovia. 

 

Nikto to síce nahlas nepovie, no mnohým leží v žalúdku správanie sa niektorých miestnych Rómov. S tými staršími si vraj 

navzájom veľmi dobre rozumeli, spoločne sa hrávali, kamarátili. 

 

Nechápu však, čo sa stalo s mladšou rómskou generáciou, z ktorej ide občas strach a netvária sa priateľsky. 

Samozrejme, nie všetci sú takí. Žiaľ, tí menej prívetiví hneď padnú do oka aj náhodným okoloidúcim. 

 

Adam Brincko je zo Spišskej Novej Vsi. Sprevádzal ma po priestoroch hurbanovskej sladovne. Na juhozápad Slovenska 

ho priviedla práca. 

 

"Keby aj východ Slovenska bol takto dobre dostupný, isto by aj u nás bolo viac práce," skonštatoval. Hurbanovo má 

podľa neho dobrú polohu pre život. 

 

 Najbohatší ruskí oligarchovia: jachty, ropa a hokej s Putinom 

 

 Na vrchole trendu 

 

Až výstavba sladovne a pivovaru spojila obec Bohatá a Hurbanovo do jedného celku. Pivo prispelo k rozvoju mesta. 

 

Rudolf Kajan (67) tu pracoval od začiatku. Najprv dva roky v sladovni, potom v pivovare. Bol pri prvej kope dovezeného 

jačmeňa, aj pri prvej várke piva. 

 

"V roku 1964 začali s výstavbou. Už v tom čase robili nábory. Chodili sme do pivovarníckej školy v Topoľčanoch. Hneď 

ako sme doštudovali, spustili prevádzku sladovne," spomína. 

 

Výstavba komplexu sladovne a pivovaru mala medzi ľuďmi veľkú odozvu. Dovtedy tu veľa netradičných možností na 

prácu nebolo. Poľnohospodári mali kam odovzdávať svoje produkty. Lány jačmeňa dostali nové využitie. 
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V sladovni a pivovare prešiel Rudolf Kajan mnohými funkciami a zažil niekoľko technologických zmien spracovania a 

výroby piva. 

 

"Dôležitá je kvalita jačmeňa. Pivo pijem. Zažil som, keď sme ho varili klasickou metódou aj modernejšími spôsobmi. Tie 

naše staré pivá boli plnšie. Moderné sú viac prekvasené, ľahšie a prázdnejšie. Pivovar sa snaží udržať na vrchole 

svetového trendu. Mladí ľudia pijú radšej ľahšie pivá," vysvetľuje. 

 

Kým postavili v Hurbanove pivovar, ľudia v okolí si dorábali víno. Nebolo nič mimoriadne, keď ho jedna rodina mala viac 

než tisíc litrov. Chýbalo im však pivo, ktoré postupne prichádzalo do módy. Kapacity pivovarov zvyšovali a stavali nové. 

 

Dnes už síce budova starej sladovne neslúži svojmu účelu, no je na ňu pekný pohľad z diaľky. Pozornosť pútajú najmä 

obrovské vetrolamy, ktoré dominujú krajine. Stali sa pre Hurbanovo charakteristické. 

 

Našťastie, sladovňa a pivovar prežili zatiaľ najhoršie obdobie. Zlatý Bažant mal svojho času na mále. 

 

V divokých 90. rokoch, keď sa fabrika najmä vďaka neplatičom a podvodníkom zadlžila, bola na tom tak zle, že niekoľko 

vážnych podnikateľov a vtedajších politikov odmietlo podnik kúpiť a vyplatiť doslova hororové pohľadávky. 

 

Spásou bol až záujem a následný príchod Heinekenu, ktorý tu vybudoval moderný podnik. 

 

Nabudúce: Partizánske 

 

Anketa 

 

Jozefína Joja Moravčíková (45) 

 

Ja som v Hurbanove odmalička a som tu spokojná. Pracujem s deťmi škôlke a je mi dobre. Chýba mi poriadne moderné 

kúpalisko alebo plaváreň. Máme vonkajšiu ľadovú plochu, ale iba keď mrzne. Keby pri nej postavili plaváreň, bolo by to 

skvelé. Mám rada hory. Tie mi tu tiež chýbajú. No, máme tu zasa príjemne teplučko. 

 

Beáta Taricsová (52) 

 

V Hurbanove je veľa zelene. Som tu už od strednej školy, a to bolo prvé, čo som si všimla – gaštany vedľa hlavnej cesty 

a kopu ďalších stromov. Prisťahovala som sa sem z Dunajskej Stredy. Okrem menších obchodov mi tu nič nechýba. 

Veľké reťazce tu máme, len drobným obchodníkom sa nedarí. Keď aj nejaký obchod otvoria, dlho nevydrží. To je škoda. 

 

Renáta Pastoreková (48) 
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Je tu pekne a býva sa mi tu dobre. Ja sa nesťažujem. Máme tu škôlku a školy na výber. Maďarskú alebo slovenskú. 

Mamičky sa zvyknú sťažovať, že im tu chýbajú väčšie a lepšie vybavenejšie detské ihriská. No, ja už nemám malé deti... 

 

Späť na obsah 

 

1.56.  Na Spiši sa to skončilo 

 [Prešovský večerník; 07/11/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

 

(jm) – Každá séria sa raz skončí. Tá úspešná prešovská sa zavŕšila na ľade v Spišskej Novej Vsi, kde hokejisti HC 

Prešov Penguins prehrali meranie síl 16. kola prvej ligy 2:3 v predĺžení. Šarišania v trinástom súboji po sebe už 

nezvíťazili. Idú však ďalej, z tretieho miesta v tabuľke teraz dýchajú na chrbát vedúcej Skalici a druhým Michalovciam. 

Majú však k dobru odložený duel s Považskou Bystricou. A o tom, že mužstvo pod vedením trénerov Tomka a Křemena 

má stále fazónu, svedčí aj víťazstvo Gleba Bylinu v ankete Prešovského večerníka Športovec mesiaca september 2017, 

o ktorej sme písali včera. 

 

V krátkosti ako vyzeral súboj na Spiši? Viac aktivity v zakončení tentoraz tri body Prešovčanom neprinieslo. V 

zaujímavom derby hostia dvakrát viedli. Tradične spoľahlivý brankár Škorvánek si 51 minút držal čisté konto a necelú 

polminútu pred koncom riadneho hracieho času tučniaci ešte vyhrávali 2:1. No v hokeji sa môžu v zlomku sekundy 

"lámať" zápasy a tak sa na Spiši aj stalo. Domáci v čase 59.39 min využili presilovku, poslali stretnutie do predĺženia a v 

ňom rozhodli. HK Spišská Nová Ves – HC Prešov Penguins 3:2pp (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0), góly: 52. Zekucia, 59. Findura, 64. 

Findura (Gurčík, Nagy) – 39. Pavúk (Tomčák, Gernát), 57. Gavrik (Prokop). Vylúčenia 7:4 na 2 min. Presilovky 1:1. 

Oslabenia 0:0. Rozhodovali: Píšťanský – Hanko, Mráz. Diváci: 335. Prešov: Škorvánek – Novický, Hopkovič, Pavúk, 

Gernát, Gábor, Mačkovič, Palko, Krajňák – Mikolášek, Tomčák, Chalupa Oško, Šimčák, Baláž – Babinets, Prokop, Gavrik 

– Krajňák, Pulščák, Ferenc. Zajtra je na programe meranie síl 17. kola, Prešov hostí na domácom ľade od 18. hodiny HC 

Osmos Bratislava. 

 

Späť na obsah 

 

1.57.  V meste RAŠI VYHRAL len na Luníku IX 

 [Košice Dnes; 212/2017; 07/11/2017; s.: 4,5; ROK, PS ; Zaradenie: TÉMA DŇA] 

 

Na rómskom sídlisku získal primátor v sobotňajších 163 hlasov, Rastislav a Trnku tam zakrúžkovali iba dvaja ľudia 

 

Luník IX je jedinou mestskou časťou v Košiciach, kde Richard Raši (Smer) dosiahol v percentuálnom vyjadrení lepší 

výsledok ako víťaz župných volieb Rastislav Trnka (nezávislý). 
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Primátor na rómskom sídlisku získal 163 hlasov, čo predstavuje 91,06 percenta. Trnku tu volili len dvaja obyvatelia (1,11 

percenta). Zaujímavosťou je, že v novembri 2014 bol Luník IX jedinou košickou mestskou časťou, v ktorej nad Rašim v 

primátorských voľbách pomerom 89 ku 282 hlasov vyhral jeho najvážnejší súper Rudolf Bauer (KDS). Raši bol v sobotu 

na Luníku IX úspešný napriek tomu, že mesto Košice dalo postupne zbúrať na sídlisku sedem bytových domov s 

narušenou statikou a pripravuje demoláciu ďalšej. Starosta tejto mestskej časti Marcel Šaňa (Strana rómskej koalície) to 

nepovažuje za paradox. 

 

Šaňa: Dobrá spolupráca 

 

"Nebúra sa nesystematicky. Spolupráca s mestom je dobrá. Obnovilo sa verejné osvetlenie, ktoré nefungovalo šesť 

rokov, čo prispelo k bezpečnosti na sídlisku," hovorí Šaňa. Dodáva, že aj keď k urnám prišlo len 197 obyvateľov, je to 

niekoľkonásobne viac ako pri minulých župných voľbách. "Ľuďom som vysvetľoval, že dokážu ovplyvniť život v celom 

kraji. Zdá sa mi, že podniky viac zamestnávajú Rómov a práve predseda kraja môže pritiahnuť ďalších investorov," 

uviedol Šaňa. V žiadnej inej obci v Košickom kraji nemal Raši lepší percentuálny pomer získaných hlasov ako na Luníku 

IX. Na druhom mieste v rebríčku jeho volebných výsledkov je obec Svätuš v okrese Sobrance. Krúžkovalo ho tu 88,46 

percenta zúčastnených voličov, čo predstavuje 46 hlasov. Starosta Michal Širochman zo Smeru Rašiho nadpriemernú 

podporu ľudí v obci vysvetľuje "sociálnou politikou" najsilnejšej vládnej strany aj "regionálnou politikou" doterajšieho 

župana a straníckeho kolegu Rašiho Zdenka Trebuľu. "Obyvatelia ocenili aj opravu ciest, ktorú podporil KSK. Osobne u 

nás v obci nebol, ale obyvatelia z okolia sa s ním stretli v neďalekej obci Sejkov," povedal Širochman. 

 

Od domu k domu 

 

Trnka vyhral nad Rašim vo všetkých košických mestských častiach okrem Luníka IX. Najväčší podiel z odovzdaných 

hlasov mu pripadol v Lorinčíku. Bolo to 71,74 percenta, čomu zodpovedá 163 hlasov. Druhý najlepší výsledok 

zaznamenal Trnka v obci Arnutovce v okrese Spišská Nová Ves. Na zisk 71, 42 percenta tu novému košickému 

županovi stačilo 45 hlasov. Starosta Lorinčíka Damián Exner (nezávislý) si myslí, že Trnka bol úspešný v tejto mestskej 

časti vďaka "osobnej kampani". Vraví, že ho sám videl chodiť od domu k domu. "To zrejme ľudia ocenili, zatiaľ čo pán 

Raši, pokiaľ viem, za môjho starostovania u nás nebol nikdy," uviedol Exner. 

 

Absolútne čísla 

 

V absolútnych číslach primátor Košíc paradoxne bodoval v iných veľkých mestách kraja. Najviac voličov za neho 

hlasovalo v Spišskej Novej Vsi (3 349) a v Michalovciach (3 155). Trnka najviac krúžkov zozbieral v dvoch veľkých 

košických mestských častiach. Na Západe to bolo 4 949 hlasov, v Starom Meste 3 908. A čím vysvetľuje volebný 

výsledok v meste Košice nový župan? "Košickí voliči prihliadali na kvalitný program, ktorý som ponúkol. Svoju úlohu 

zohrali aj prešľapy súčasného primátora," hovorí. Myslí si, že mimo Košíc si Raši mohol dovoliť masívnu kampaň, lebo 

mal neporovnateľne vyšší volebný rozpočet ako mal k dispozícii on. "Absolvoval oveľa viac výjazdov do obcí a miest kraja 

a mohol rozdať veľké množstvo darčekov a materiálov," povedal. (ROK, PS) 
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Späť na obsah 

 

1.58.  Slováci vedia po anglicky lepšie ako Maďari či Česi 

 [Pravda; 256/2017; 07/11/2017; s.: 21,22,23,24,26,32,33,34,35,36; Zuzana Hlavačková ; Zaradenie: Práca a kariéra] 

 

Angličtina je celosvetovo najuniverzálnejším jazykom. Veľký počet pracovných miest si vyžaduje jej znalosť a 

zamestnávatelia považujú jej znalosť za samozrejmosť. 

 

Zuzana Hlavačková 

 

Štúdia, ktorú realizovala spoločnosť TrackTest.eu s pracovným portálom Profesia.sk, ukázala, že anglické znalosti 

uchádzačov na Slovensku sú na vyššej úrovni ako v Českej republike a Maďarsku. Najväčšia časť Slovákov dosahuje 

znalosti úrovne B1. Dáta zbierala spoločnosť TrackTest v spolupráci s Profesiou v období dvoch rokov od júna 2015 do 

júna 2017. Do testovania sa zapojilo približne 30-tisíc uchádzačov o prácu z troch krajín - zo Slovenska, z Českej 

republiky a Maďarska, ktorí vo svojom životopise uviedli znalosť angličtiny. Najviac Slovákov sa zaraďuje do skupiny 

mierne pokročilých. Takmer tretina uchádzačov o prácu na Slovensku, ktorá v životopise uviedla, že ovláda anglický 

jazyk, je na úrovni B1. Takýto kandidát by mal zvládnuť väčšinu situácií, v ktorých potrebuje hovoriť a rozumieť počas 

bežného každodenného kontaktu. "Na úrovni B1, teda stredne pokročilých, je približne 33 percent ľudí. Na tejto úrovni už 

dokážu porozumieť dlhšej reči, prednáškam o známej téme a knihe v origináli. Dokážu viesť bežný rozhovor s rodenými 

hovoriacimi, aktívne sa zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vedia vyjadriť svoje názory, aj keď niekedy s 

gramatickými chybami," spresnil projektový manažér TrackTest. eu Braňo Pokrivčák. Najčastejšia požiadavka 

zamestnávateľov pre pracovné pozície, ktoré vyžadujú aktívnu znalosť jazyka, je úroveň B2. Ukazuje sa, že vyše polovice 

uchádzačov s angličtinou túto požiadavku nespĺňa. 

 

Testovanie uchádzačov prebiehalo v troch častiach: gramatika, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením. 

Ukázalo sa, že Slovákom ide najlepšie práve posledné menované. Naopak, najhoršie dopadli výsledky z gramatiky. 

Najväčšie problémy robilo uchádzačom používanie minulých a budúcich časov a správne používanie predložiek. Naopak, 

Slováci obstáli vynikajúco pri stupňovaní prídavných mien, používaní určitých a neurčitých členov a pomerne 

prekvapujúco aj v slovnej zásobe a ustálených slovných spojeniach, čo sú kategórie charakterizujúce aktívnu znalosť 

jazyka. 

 

Pokračovanie - s. 23 

 

Dokončenie-s. 21 

 

V testovaní dopadli horšie Česi aj Maďari. Slovenskí uchádzači o prácu dopadli najlepšie, pričom dosiahli univerzálne 

TrackTest skóre 491 bodov z 1 200-bodovej škály. Treba tiež dodať, že Slovensko má väčší pomer ľudí, ktorí dosiahli 
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úroveň B2 a vyššie, ako ostatné dva štáty. Výsledky testov ukázali, že slovenskí a českí uchádzači robia podobné chyby 

a dosiahli veľmi podobnú úspešnosť v 15 zo 17 gramatických kategórií, čo je zrejme spôsobené príbuznosťou jazyka. 

Voči maďarským uchádzačom sú výrazne lepší v prídavných menách, stupňovaní prídavných mien a slovnej zásobe. 

Naopak, maďarskí kandidáti, aj keď vo všeobecnosti dosiahli slabšie výsledky, predstihli Slovákov a Čechov v otázkach 

na použitie budúceho času. Znalosť anglického jazyka je pri kariérnom postupe dnes považovaná takmer za 

samozrejmosť. Druhým najčastejšie vyžadovaným cudzím jazykom u nás je nemčina. Kým znalosť nemeckého jazyka sa 

vyžaduje pri zhruba desatine pracovných ponúk, angličtina je potrebná až pri vyše 42 percentách pozícií. Ľudia, ktorí 

ovládajú angličtinu, tak majú u nás omnoho väčšie uplatnenie, a to aj napriek tomu, že Slovensko susedí s nemecky 

hovoriacou krajinou. Podiel pracovných ponúk, pri ktorých sa vyžaduje znalosť cudzieho jazyka, každý rok klesá. 

Zamestnávatelia znižujú svoje nároky kvôli znižujúcej sa nezamestnanosti, čo spôsobuje, že uchádzačov o voľné miesta 

je stále menej. Z údajov z portálu Profesia.sk vyplýva, že až 74 percent uchádzačov vo svojom životopise uvádza, že 

ovláda anglický jazyk. Nasleduje nemčina, ruština, čeština, maďarčina či francúzština. Medzi pracovnými pozíciami, na 

ktorých sa najčastejšie vyžaduje znalosť angličtiny, sa nachádzajú profesie rôznych odvetví. Viac ako 90 percent ponúk 

vyžaduje angličtinu pri pozíciách asistenta audítora, daňového poradcu, ale aj environmentalistu, hotelového nosiča 

batožiny či marketingového riaditeľa. 

 

Čudné otázky na pohovoroch prekvapia 

 

Máte rád mačky? Aj takáto otázka môže zaznieť na pracovnom pohovore v slovenskej firme. Vyplýva to z ankety, ktorú 

medzi uchádzačmi o zamestnanie realizovala personálno-poradenská spoločnosť McROY, člen skupiny Wincott People. 

"Zaujímalo nás, ktoré otázky z pohovorov považujú samotní uchádzači za najabsurdnejšie. Aj na Slovensko totiž 

prichádza trend, kedy firmy na pohovoroch využívajú aj menej tradičné postupy," vysvetľuje Ivana Čergeťová, Team 

Leader McROY. 

 

Bojovali by ste radšej s jednou kačkou vo veľkosti koňa alebo so stovkou koni vo veľkosti kačky? Takúto otázku kládla 

uchádzačom o zamestnanie podľa portálu glassdoor.com americká spoločnosť Whole Foods Market patriaca pod gigant 

Amazon. Firmu SpaceX vizionára Elona Muška, ktorá podniká v aerokozmickom priemysle a plánuje vyslať aj ľudskú 

posádku na Mars, zas na pohovoroch zaujíma, na ktorom mieste praskne rozpínajúci sa párok a prečo sa tak stane. A 

spoločnosť Apple sa na pohovoroch pýtala, ako by uchádzači využili nožnice, ak by pracovali v roznáške pizze. Podobný 

prístup využívajú aj slovenské firmy. Kandidáti tak na pohovoroch čelia otázkam ako napríklad: "Koľkokrát za týždeň jete 

zeleninu?" prípadne: "Povedzte mi vaše indiánske meno." Na prvý pohľad nezmyselné otázky však môžu mať svoj 

význam. "Na niektoré otázky existuje jediná správna odpoveď, napríklad rozpínajúci sa párok praskne podľa zákonov 

fyziky. Inde ide viac o skúšku pohotovosti uchádzača, jeho kreativitu a spôsob myslenia," hovorí Ivana Čergeťová. Vo 

všeobecnosti platí, že každá odpoveď je lepšia než žiadna. Ak sa uchádzač aspoň pokúsi otázku zodpovedať, ukazuje 

tým chuť rozmýšľať a riešiť problémy. Niektoré otázky je dobré zodpovedať vďaka rozmýšľaniu nahlas. Personalista tak 

dokáže odhadnúť kvalitu logického uvažovania uchádzača, prípadne jeho kreativitu. Sem patria otázky typu: "Koľko 

tenisových loptičiek by sa zmestilo do tejto miestnosti," prípadne: "Koľko hamburgerov vyrobí McDonald's za rok v USA?" 
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Ďalšie z "nezmyslených" otázok sú zamerané na povahové vlastnosti človeka. Sem patrí napríklad otázka "Ktorým 

zvieraťom by ste chceli byť?", alebo "Povedzte nám vaše indiánske meno." "V takom prípade sa treba zamyslieť nad 

svojimi vlastnosťami a vypichnúť tie, ktoré považujete za najdôležitejšie. Nemali by ste povedať, že by ste chceli byť 

smrekom, lebo rád chodíte do lesa. Treba sa zamyslieť nad tým, ktoré z vašich vlastností daný strom predstavuje. Môže 

to byť napríklad sila, flexibilita a pod. Podobné je to s indiánskym menom typu Ten, ktorý rád počúva alebo Ten, ktorý rád 

plánuje. Správnou odpoveďou teda nieje Winnetou, pretože tú knižku alebo film máte radi," vysvetľuje Ivana Čergeťová. 

Pred pracovným pohovorom, najmä na tie vyššie pozície, je preto dobré sa zamyslieť nad sebou samým, svojou 

povahou, očakávaniami či silnými a slabými stránkami. Je to najlepší spôsob, ako sa na podobné nečakané či 

"nezmyselné" otázky pripraviť. 

 

AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

7 tipov, ako napísať zaujímavú pracovnú ponuku 

 

Dostali ste od kolegov ďalšiu požiadavku na nájdenie nového človeka do tímu? Detaily pozície máte dohodnuté a zostáva 

vám už "len" napísať pracovnú ponuku, ktorá osloví tých správnych kandidátov. Kontakt s kandidátom sa začína podľa 

Profesia.sk predsa práve pracovnou ponukou, a preto by ste jej tvorbu nemali podceniť. 

 

Výstižný názov pozície 

 

Ako prvé vidia uchádzači názov ponuky (titulku). Platí pravidlo, že výstižný názov vyhráva nad marketingovým sloganom. 

Názov pozície by mal mať správnu dĺžku (maximálne 60 znakov s medzerami) a malo by byť jasné, v akej oblasti a na 

akej úrovni (napr. manažér, špecialista, asistent, brigádnik a pod.) sa ponuka nachádza. Dobrým zvykom je uvádzanie 

rodovo neutrálnych pozícií, aby sa cítili byť oslovené rovnako ženy, ako aj muži (Asistent vs. Asistent/ ka). Zvolacie 

znamienka v titulke vnímajú používatelia negatívne, preto sa ich používanie neodporúča. 

 

PRÍKLADY: 

 

dobrý názov ponuky: Elektrotechnik pre program Practice (junior) 

 

príliš málo konkrétny názov ponuky: Ponuka pre absolventov elektrotechnických SŠ! 

 

dobrý názov ponuky: Servis poradca v Klientskom centre (m/ž) Brigádnik 

 

horší názov ponuky skratky, cudzie slová, angličtina: Brigádnik - HW guru for loT 

 

Úvod ponuky, ktorý upúta 
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Úvod ponuky je priestor, kde by ste mali vzbudiť záujem uchádzača o ponuku. Vyzdvihnite to najlepšie z vašej 

spoločnosti a prezraďte viac o pracovnej ponuke. Čo by ste za 15 sekúnd povedali o pozícii, aby ste vzbudili zvedavosť 

uchádzača? Premyslite si krátku reč a tieto slová napíšte do úvodu ponuky. Pozornosť potenciálneho kandidáta máte 

zaručenú. 

 

PRÍKLADY: 

 

Dobre: V našom tíme si nedelíme svet na regióny. Všetci komunikujeme s komunitou našich existujúcich či potenciálnych 

klientov z celého sveta. Ako jeden z nás budeš riešiť široké spektrum požiadaviek našich zákazníkov prostredníctvom e-

mailu a chatu, ale aj konzultovať ich návrhy s vývojárskym tímom a upozorňovať na prípadné nedokonalosti produktov. 

 

Chýbajúci alebo príliš všeobecný úvodný popis, napr.: XY je spoľahlivá spoločnosť, ktorá odmeňuje usilovnú prácu a 

dobrého obchodného ducha. Naši zákazníci oceňujú našu kompetentnosť, ochotu a našu dobrú ponuku. Ako predajca 

budete mať možnosť poskytovať im to. 

 

Kľúčovými slovami k lepšej vyhľadateľnosti 

 

Pracovné ponuky na Profesii sa zobrazujú aj vo výsledkoch vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch ako Google. 

Ako však vybrať do pracovnej ponuky tie správne kľúčové slová? Nemusí to byť až také zložité. Krátky rozhovor s 

kolegom "z fachu" vám pomôže pri hľadaní tých správnych výrazov. Možno zistíte, že slovíčka ako guru alebo nínja v 

ponukách vám vo viditeľnosti nepomôžu - samozrejme, len pokiaľ si ľudia nehľadajú zamestnanie japonského bojovníka s 

mečom. Pri plánovaní vám tiež môže pomôcť nástroj na plánovanie kľúčových slov od Googlu (budete potrebovať Google 

konto). 

 

Dobrá čitateľnosť 

 

Sami to dobre poznáte z čítania životopisov. Nečítate ich slovo po slove, ale rýchlo prebehnete dôležité časti. Podobným 

štýlom fungujú aj uchádzači pri čítaní pracovných ponúk. Dobrá štruktúra zlepšuje čitateľnosť a zvyšuje šancu, že to 

uchádzači s reakciou nevzdajú. Dlhším textom pomôže v čitateľnosti zvýraznenie dôležitých častí tak ako v nasledujúcom 

inzeráte. 

 

Vyhnite sa zaužívaným klišé a prehnaným očakávaniam 

 

Frázy ako "prijemné pracovné prostredie" alebo "mladý dynamický kolektív" dnes skôr vzbudia úsmev na tvári, ako 

skutočný záujem. Skúste uviesť konkrétne príklady, čím sa vaša firma odlišuje a prečo by sa mali u vás ľudia zamestnať. 

Vyhnite sa tiež prehnaným superlatívom, ktoré by mohli vzbudiť nedôveru, a prehnaným očakávaniam na uchádzačov. 

 

Zamerajte sa na jednoduché výrazy a podstatné informácie 
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Dobrá reklama má jednoduché a jasné posolstvo. Aj dobrá pracovná ponuka môže byť preto jednoduchá a zároveň 

zaujímavá. Skúste sa vyhnúť komplikovaným výrazom v texte a buďte stručný. Ak sa pozrieme na celkovú výkonnosť 

pracovných ponúk analytickým okom, tak úspešnejšie sú tie, ktoré nepresahujú tisíc znakov. Zároveň sú aj lepšie 

čitateľné na mobilných zariadeniach. Ako povedať veci jednoducho? 

 

Experimentujte a pravidelne testujte 

 

Či už ponuky píšete sami alebo spolu s kolegami, nebojte sa experimentov. Skúšaním nových alternatív získavate cenné 

know-how. Testovať v inzerátoch môžete napríklad titulky, kratšie a dlhšie texty v pracovných ponukách, ich obsah alebo 

aj čas, kedy ponuku zverejníte. V tomto prípade neexistujú univerzálne pravidlá. Ak sa však pre vás testovanie inzerátov 

stane rutinou, dokážete zlepšiť úspešnosť inzerátu a osloviť tých správnych kandidátov. 

 

Obľúbení zamestnanci zarobia o 17 percent viac 

 

Z dobrého vzťahu s nadriadeným profitujú Slováci viac ako napríklad Poliaci. Čím priateľskejší vzťah, tým vyššia suma na 

výplatnej páske, hovoria výsledky zamestnaneckého prieskumu portálu Platy.sk. Ten zistil, že väčšina Slovákov udržiava 

so svojimi nadriadenými kamarátsky vzťah. Tí, čo sú so svojimi šéfmi priatelia, dokážu totiž zarobiť v priemere až o 17 

percent viac. Prieskum bol súčasťou Paylab Compensation Monitora, ktorý sleduje trendy v oblasti odmeňovania. Okrem 

Slovenska sa do prieskumu zapojilo ďalších desať krajín Európy, v ktorých medzinárodný portál Paylab. com lokalizuje 

platové portály. Realizácia bola v mesiacoch júl až september 2017, pričom na Slovensku sa doň zapojilo 12157 

respondentov. 

 

Priateľský vzťah so šéfom deklarovalo 60 % respondentov. Dobré vzťahy pritom nedeklarovali iba zamestnanci s 

nadpriemerným platom. Problém so svojím šéfom totiž podľa výsledkov nemá ani väčšina ľudí s nižším zárobkom. 

Môžeme však usúdiť, že ich je podielovo menej - teda 53 %, kým pri nadpriemerne zarábajúcich je to až 66 %. Približne 

štyria z desiatich zamestnancov na Slovensku charakterizujú svoj vzťah so šéfom skôr neutrálne až negatívne. Konkrétne 

36 % respondentov má rezervovaný vzťah so svojím šéfom, kde cítiť vzájomný odstup. Ďalšie tri percentá zamestnancov 

sa vyslovili, že ich vzťah s priamym nadriadeným je chladný až nepriateľský. Prieskum tiež ukázal, že najviac 

zamestnancov s priateľským vzťahom s nadriadeným je pri strednom manažmente, kvalifikovaných technických 

pracovníkoch či zamestnancoch v IT. Vo všeobecnosti platí, že lepšie vzťahy s priamym nadriadeným majú mladší 

pracovníci do 35 rokov. Zaujímavým zistením je, že ľudia, ktorí majú priateľský vzťah so šéfom, majú na Slovensku v 

priemere o 17 percent vyšší plat, ako tí respondenti, ktorí majú s nadriadeným rezervovaný alebo nepriateľský vzťah. 

Platový rozdiel v prospech dobrých vzťahov vyšiel vo všetkých krajinách, kde sa prieskum realizoval. Ak porovnáme 

výsledky Slovákov s krajinami V4, tak môžeme usúdiť, že "kamarátenie sa" so šéfom sa im pozitívne odráža na vyššej 

výplate viac ako Poliakom. Naopak, dobré vzťahy prinášajú vyššie finančné zvýhodnenie Maďarom a Čechom. 

Zamestnanci na Slovensku sa zhodli na tom, že súčasným lídrom chýba najmä férovosť, úprimnosť, ochota, odborné 

skúsenosti a pokora. To sú vzácne vlastnosti a kvality, ktoré zamestnanci postrehli ako vážny nedostatok u svojich šéfov. 
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Ľudia, ktorí majú s nadriadeným priateľský vzťah, sa častejšie sťažujú na to, že šéf nemá guráž a rozhodnosť a tiež, že je 

málo kreatívny. Zamestnanci, ktorí majú rezervovaný až chladný vzťah so šéfom, sa zase častejšie sťažujú na málo úcty 

a rešpektu zo strany šéfa a na nedôveryhodnosť. Tiež pochybujú o jeho kompetentnosti a označili, že mu chýba 

odbornosť a skúsenosti. 

 

Zamestnanci, ktorí zarábajú na Slovensku podpriemerne, sa sťažujú, že šéfom chýba férovosť, ochota, slušnosť, pokora 

a väčšia otvorenosť. Zamestnancom s nadpriemerným príjmom zase chýba u šéfov okrem odborných skúseností aj 

charizma, odvaha a guráž, rozvaha a kreativita. Prieskum tiež potvrdil dlhodobý trend, že je veľký nepomer v 

angažovanosti žien na vedúcich manažérskych pozíciách. To, že budete mať za šéfa muža, je na Slovensku až trikrát 

pravdepodobnejšie, ako to, že vám bude šéfovať žena. Podiel respondentov, ktorým šéfuje žena, je len 26 percent. Ženy 

šéfujú najčastejšie v administratíve a pri špecializovaných pozíciách netechnického zamerania. Hodnotenie 

zamestnancov, ktorým šéfujú ženy, je pritom veľmi podobné hodnoteniu zamestnancov, ktorým šéfujú muži, či už ide o 

vzájomné vzťahy alebo o chýbajúce kvality.  

 

AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Firmám chýbajú kvalifikovaní ľudia 

 

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily začína byť podľa slovenských firiem kritický. V rámci pravidelného prieskumu, 

ktorý slúži na zostavenie Job Market Ratingu, ešte domáce spoločnosti nikdy nehodnotili dostupnosť pracovníkov tak zle 

ako teraz. Aj preto hodnota ratingu za tretí kvartál 2017 klesla na úroveň 44,8 bodu zo sto, čo znamená medzikvartálny 

pokles o 1,7 bodu. Rating je vypracovaný na základe prieskumu medzi domácimi firmami, pričom sleduje viaceré 

ukazovatele kondície trhu práce. Do najnovšieho vydania prieskumu sa zapojilo 113 respondentov. "Kondícia trhu práce 

zostáva aj naďalej v negatívnom pásme. Všetky kvalitatívne ukazovatele trhu práce sú totiž z pohľadu zamestnávateľov 

hodnotené ako problémové. Job Market Rating tak nahor ťahajú iba pozitívne náborové plány spoločností," hovorí district 

manažérka Wincott People Jana Mesárová. Podiel firiem, ktoré plánujú v najbližších dvoch mesiacoch prijímať ľudí, 

medzikvartálne veľmi mierne klesol - konkrétne z 52,8 na 52,2 %. Počet spoločností, ktoré predpokladajú znižovanie 

stavov zas mierne stúpol - z 3,7 na 5,3 %. Pozitívne náborové plány majú firmy vo všetkých sledovaných segmentoch 

hospodárstva. Najvyšší podiel spoločností, ktoré chcú ľudí naberať, je už tradične v segmente automotive a strojárstvo. 

Na druhej strane, najmenší náborový apetít majú dlhodobo firmy pôsobiace v segmente malo- a veľkoobchodu, čo 

potvrdili aj výsledky aktuálneho prieskumu. 

 

"Medzikvartálny posun v náborovom apetíte firiem je mierny a pohybuje sa v rozmedzí štatistickej chyby. Platí tak, že 

slovenské spoločnosti aj naďalej riešia predovšetkým výzvy spojené s navyšovaním výroby, než s jej útlmom," hovorí 

Mesárová. Kontinuálne znižovanie nezamestnanosti a rastúci počet neobsadených pracovných miest sa v čoraz väčšej 

miere prejavujú aj na klesajúcej dostupnosti pracovnej sily. Platí pritom, že firmám chýbajú najmä kvalifikovaní ľudia. 

Tieto ukazovatele sú preto respondentmi prieskumu hodnotené ako najhoršie. Aj ďalšie kvalitatívne ukazovatele na trhu 

práce sú slovenskými firmami hodnotené negatívne. Najmenší problém robí podnikom aj naďalej fluktuácia 
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zamestnancov, horšie už vnímajú kvalitu legislatívy a náklady na pracovnú silu. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily 

sa prejavuje aj v plánoch spoločností viac automatizovať svoje činnosti. Prezradili to v sezónnej otázke, ktorá priamo 

nevstupuje do Job Market Ratingu. Vyššiu mieru automatizácie a digitalizácie totiž predpokladá až 43 % opýtaných. 

Najvyšší podiel firiem, ktoré takýto krok plánujú, je z regiónov s nízkou nezamestnanosťou a najvyšším nedostatkom 

pracovníkov. Ide teda o spoločnosti z Trnavy, Trenčína, Bratislavy či Košíc. 

 

Kde sa zarába lepšie: Na Slovensku alebo v Čechách? 

 

Do Čiech dlhodobo odchádzali tisíce Slovákov kvôli lepším platom. Pred ukončením devízových intervencií ČNB proti 

korune sa na jar prvýkrát po roku 1993 objavili správy, že Bratislava v platoch prekonala Prahu. Aká je však skutočnosť? 

Hlavný analytik TopForex Peter Bukov sa pozrel na dáta, aby zodpovedal túto otázku. 

 

Priemerná mzda aj medián v prospech ČR 

 

Z porovnania priemernej mzdy v národnom hospodárstve (ČR: 29 346 CZK (1 068 eur) vs. SR: 912 eur v roku 2016) 

štatisticky jednoznačne vychádza lepšie Česko. A to napriek tomu, že kurz koruny bol vďaka intervenciám Českej 

národnej banky umelo oslabený. Ale podľa analytikov iba samotné porovnanie priemerných platov nestačí. Priemer totiž 

nič nehovorí o skutočnej štruktúre zárobkov a skôr reflektuje vysoko nadpriemerné zárobky niektorých sektorov, akoby 

odrážal typickú situáciu. Bližšie realite je mzdový medián. Je to zárobok, ktorý dostáva väčšina pracujúcej populácie. Je 

bližší realite ako priemer. Z porovnania mediánovej ročnej mzdy vychádza znovu lepšie Česko. V prepočte na mesačnú 

mzdu je skóre 653 eur (ČR) vs. 579 eur (SR). 

 

Porovnanie s Nemeckom 

 

Najprv upozornenie. Nasledujúca tabuľka porovnáva hrubé priemerné mzdy. Nezohľadňuje priame daňové a odvodové 

zaťaženie (ktoré je v Nemecku vyššie ako na Slovensku či v Čechách). Takisto neberie do úvahy náklady na život, ktoré 

sú u nás voči Nemecku odlišné. Čísla však pekne ukazujú postupné približovanie českých a slovenských miezd k 

nemeckej úrovni. Kým priemerný zamestnanec v ČR mal v roku 2000 mzdu na úrovni 18% nemeckej a priemerný 

zamestnanec na Slovensku na úrovni 15 %, v roku 2015 to v Čechách bolo 32 a na Slovensku 23 percent. Pritom ČR 

bola do momentu devalvácie koruny v roku 2013 už aj vyššie (35%), zatiaľ čo Slovensko kontinuálne, aj keď pomalšie, 

stúpa. V tempe dobiehania príjmov v Nemecku je za pätnásť rokov z celej visegrádskej štvorky najrýchlejšie Maďarsko, 

nasledované Českom. 

 

AKÉ PERCENTO HDP IDE V RÔZNYCH ŠTÁTOCH NA PLATY? 

 

Tento údaj najviac odhaľuje medzeru medzi silou ekonomiky a úrovňou odmeňovania. Aj keď tento údaj nezohľadňuje 

daňovo-odvodové zaťaženie firiem (ktoré napríklad na Slovensku patrí medzi vôbec najvyššie v Európe), pomerne jasne 

ukazuje realitu. Kým priemer EÚ sa pohybuje na 38% (všetky platy zamestnancov v porovnaní s výškou hrubého 
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domáceho produktu), v Nemecku dosahuje 42 %, v Čechách 32 a na Slovensku len 30 percent. A na Slovensku to s 

dobiehaním susedov nevyzerá nijako ružovo: rast nominálnych miezd dosahuje dlhodobo približne 3%, Čechy naopak z 

2,4-percentného rastu v roku 2014 zrýchlili na 4,2 percenta v minulom roku. Prognózy na Slovensku hovoria o raste 4-5% 

v najbližších rokoch, ale čerstvý údaj z 2. kvartálu v Čechách hovorí až o 7,6% raste priemernej mzdy. "Z celého 

porovnania je zrejmé, že v Čechách sa zarába viac. Ak aj úroveň slovenských platov prekonala tú českú, stalo sa tak 

zhodou okolností s pomocou umelo držaného slabšieho kurzu koruny voči euru. A takisto rastové údaje ukazujú, že 

Čechy zatiaľzostanú jednoznačne silnejším lákadlom najmä pre mladých Slovákov. Je to nielen mzda, ale tiež kvalitnejšie 

vzdelávanie a lepšie kariérne príležitosti, ktoré najmä mladých ľudí "vyháňajú" do Čiech. A kým sa všetky tieto parametre 

nezmenia, pravdepodobne nebudeme svedkami zmiernenia trendu odchodu do zahraničia," hovorí hlavný analytik 

TopForex Peter Bukov. 

 

Čistá mzda 

 

Ešte bližšie ukazuje realitu porovnanie čistých miezd, čiže čo zostane zamestnancovi po zaplatení odvodov a daní. Z 

tabuľky aj grafu je zrejmé, že čistá mzda v Čechách veľmi rýchlo rástla v rokoch 2001 až 2008, pričom až kríza a 

následne devalvácia koruny tento vývoj skomplikovali. Mzdy, ktoré sa rekordne rýchlo vyšvihli dole, stagnovali, resp. 

klesali. Slovensko je presne opačný príklad: nárast nieje ani zďaleka taký strmý, ale odolnosť voči výkyvom je vysoká. 

Zaujímavé pritom je, že obe krajiny sú exportne orientované a po kríze v roku 2008 čísla exportu išli podobne dole. S 

krízou sa z hľadiska platov lepšie vyrovnalo Slovensko. Nič to však nemení na fakte, že aj v čistej mzde za ČR stále 

zaostávame. 

 

Kúpna sila 

 

Najobjektívnejším parametrom, ako porovnať životnú úroveň a príjmový status ľudí je porovnanie v parite kúpnej sily. To 

znamená, že príjem sa prepočíta cez priemerné ceny typických výdavkov pre rodinu (bývanie, vzdelávanie, školné, 

strava...) a ukazuje, koľko si toho môže človek za hodinovú mzdu v danej krajine dovoliť. Tabuľka hovorí jasne, že 

Slovensko aj v tomto parametre ťahá za kratší koniec. ČR výrazne narástla najmä v posledných dvoch rokoch, na 

Slovensku paritu ťahá dole práve medián, t. j. veľké percento slabšie zarábajúcich ľudí. 

 

Duálne vzdelávanie prináša skúsených absolventov 

 

Veľkým problémom súčasného systému vzdelávania je nepripravenosť absolventov škôl na reálne zamestnanie. Mladí 

ľudia sú po skončení štúdia odmietaní zamestnávateľmi, pretože nemajú prax. Ako ju však majú získať, keď bežné školy 

túto možnosť neponúkajú? Možnosť duálneho vzdelávania, teda kombinácie štúdia v škole s praxou v spoločnosti, je na 

stredných školách na Slovensku ešte len v plienkach. Vzhľadom na potreby firiem a nesporné výhody tohto typu štúdia 

však môžeme predpokladať, že si ho v blízkej budúcnosti osvojí väčšie množstvo škôl. Systém duálneho vzdelávania 

Slovensko zaviedlo podľa vzoru niektorých európskych krajín. Študenti sa popri škole zúčastňujú na pracovnom procese 

v spoločnostiach zapojených do duálneho systému vzdelávania. Ide najmä o smery s technickým zameraním, no výhody 
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tohto typu štúdia nachádzajú aj firmy ponúkajúce služby a aj iné segmenty. Cieľom zavedenia duálneho vzdelávania je to, 

aby žiaci získali pracovné návyky a reálnu predstavu o práci v spoločnosti, naučili sa narábať s peniazmi, plánovať si čas. 

Posilnia si tak kritické myslenie a schopnosť rozhodovať sa samostatne, čo ich zvýhodní pred rovesníkmi z bežných škôl. 

Študenti, ktorí študujú v "duále", majú väčší rozhľad, sú si vedomí svojich výhod aj nedostatkov a nemajú nereálne 

očakávania. 

 

Vyškolený zamestnanec najlepší zamestnanec 

 

Získavanie pracovných návykov a skúseností ponúka napríklad aj sieť drogérií dm drogérie markt, a to pre študentov 

obchodných škôl. "Časy sa zmenili, dnes musí byť na väčšine miest špecialista, a platí to aj pre drogérie. Nieje to práca 

pre každého. Potvrdzujú nám to aj výstupy z mystery shoppingu," vysvetľuje Jana Hornáková, koordinátorka duálneho 

vzdelávania spoločnosti dm. "Ponúkame preto kvalitné a odborne zamerané vzdelávanie pre tých mladých ľudí, ktorí 

majú radi prácu s ľuďmi a zaujímajú sa o krásu, zdravie či wellness," dodáva. V dm si touto formou vychovávajú svojich 

spolupracovníkov pod dohľadom vyškolených inštruktorov z vlastných radov. Okrem praktického vzdelávania ponúkajú 

svojim žiakom motivujúce štipendium, zaujímavé odborné i zážitkové aktivity a možnosť práce na projektoch. Žiakov tu 

berú skôr ako kolegov, čo vytvára výbornú atmosféru. Prevažná väčšina absolventov aj ihneď po úspešnom ukončení 

plynulo nastupuje do práce v sieti dm bez výberového konania. Momentálne dm túto možnosť ponúka na obchodných 

školách v Bratislave, Nových Zámkoch, Nitre, Trenčíne, Žiline, Košiciach, Prešove, vo Zvolene, v Prievidzi, Spišskej 

Novej Vsi a v Novom Meste nad Váhom. Duálne vzdelávanie sa teší čoraz väčšiemu záujmu. 

 

Finančná výhodnosť 

 

Pre mnohých môže byť duálne štúdium zaujímavé aj z finančného hľadiska. Drogéria dm svojim žiakom platí skutočne 

štedro. Nemenej dôležitým vedľajším účinkom je finančná gramotnosť, úcta k peniazom a schopnosť hospodáriť a ušetriť. 

Žiakom, ktorí musia dochádzať viac ako 100 km denne, sa uhrádza cestovné aj internát. 

 

Obsah praxe 

 

Duálne vzdelávanie nie je iba o navyknutí si na pravidelný pracovný čas a zodpovedný prístup. "Študentov vzdelávame v 

oblasti marketingu, tvorby vízií, stratégií, cieľov a ich aplikácie v praxi. Učia sa plánovať, orientovať sa v organizácii práce 

na pracovisku a tiež to, ako sa vedie tím ľudí, ako sa s ním komunikuje či ako sa hodnotí," vysvetľuje Hornáková. K 

duálnemu vzdelávaniu sa však v dm viažu aj ďalšie činnosti, ktoré slúžia na osobnostný rozvoj študentov. Ich cieľom je 

umožniť žiakom spoznať samých seba, posunúť svoje hranice, byť kreatívni a odvážiť sa urobiť niečo nové, získať iný 

pohľad na seba a svet. Sú to napríklad divadelné workshopy, prezentácie, video blogy, exkurzie a iné vzdelávacie tímové 

aktivity. 

 

Gymnáziá generujú neskúsených absolventov 
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Pretrvávajúcim problémom na trhu práce sú najmä absolventi gymnázií, ktorí sa rozhodli nepokračovať v štúdiu na 

vysokej škole. Teoreticky by mohli zastávať pracovné pozície v administratíve, no tieto miesta často obsadzujú absolventi 

vysokých škôl, ktorí sa neuplatnili vo svojom odbore. Aj napriek tejto skutočnosti preferujú rodičia práve gymnáziá s 

predstavou svojho dieťaťa na vysokej škole. "Veľa rodičov stále vidí svojho potomka ovenčeného vysokoškolským 

titulom, a pritom zabúda na to, že nie každý má záujem či schopnosti študovať na vysokej škole," konštatuje Hornáková. 

"Systém duel neho vzdelávania umožňuje študentom stredných odborných škôl nadobudnúť pracovné skúsenosti a do 

zamestnania nastúpiť hneď po tom, čo ukončia štúdium, a viesť tak spokojný, naplnený život," povedala Mária 

Katreniaková, riaditeľka bratislavskej SOS hotelových služieb a obchodu. To, samozrejme, nikomu nebráni zvoliť si 

neskôr externú formu vysokoškolského štúdia, no v súčasných pomeroch na Slovensku a pri množstve nezamestnaných 

vysokoškolských absolventov bez praxe je forma duálneho vzdelávania na stredných odborných školách presne to, čo 

potrebujeme. 

 

Duálne vzdelávanie 

- riešenie pre žiakov, rodičov, školy aj firmy 

 

Tohtoročných deviatakov čaká v nasledujúcich mesiacoch voľba, ktorá významne ovplyvní ich budúcnosť. Výber strednej 

školy, ktorá ich má pripraviť na reálny život či na štúdium na vysokej škole, je dôležitým rozhodnutím v živote každého 

adolescenta. Pri tejto voľbe sú kľúčovými poradcami práve rodičia. Tí by mali vedieť kriticky posúdiť schopnosti svojho 

dieťaťa a pomôcť mu vybrať si tú najlepšiu cestu života. Na tom, či má pri výbere strednej školy hlavné slovo dieťa alebo 

rodič, sa mnohí nezhodnú. Je to veľmi individuálne a hranica je nejasná. Niektoré deti sú samostatné viac, iné zas menej 

a na rodiča sa samy obracajú. Mnohé nevedia reálne posúdiť svoje predispozície. K tejto otázke sa vyjadruje psychológ 

PhDr. Ľudovít Dobšovič: "Netrúfam si jednoznačne odpovedať. Rozhodovanie v takomto prípade súvisí s výchovou, ktorá 

mu predchádzala. Ak rodičia dovtedy rozhodovali za svoje dieťa, bude vysoko pravdepodobné, že sa nebude vedieť 

zodpovedne rozhodnúť. Jeho rozhodovanie bude podliehať emóciám, nebude dostatočne vyvážené racionálnym 

posúdením. Ak bola výchova skôr liberálna a dieťa sa odmalička učilo zodpovedať samo za seba, ak nebolo priveľmi 

ochraňované a výchova nebola hyperprotektívna, potom aj pravdepodobnosť, že si dokáže vybrať samostatne a uvážlivo, 

je oveľa vyššia." 

 

Istota práce 

 

V posledných rokoch sa výber na Slovensku rozšíril o ďalšiu zaujímavú a pre mnohých lákavú alternatívu. Mnohé 

odborné školy sa zapojili do systému duálneho vzdelávania. Zaujímavé je, že nejde len o technické smery. Sieť drogérií 

dm drogérie markt si touto formou vychováva svojich obchodných pracovníkov už tretí rok. Žiaci zapojení do duálneho 

vzdelávania už od prvého ročníka na strednej škole absolvujú pravidelne prax priamo u zamestnávateľa. Vďaka tomuto 

zapojeniu do skutočného pracovného prostredia sú žiaci na reálny pracovný život pripravení oveľa viac ako napríklad 

absolventi gymnázií, ktorí sa počas štúdia s praxou nestretli vôbec. Duálne vzdelávanie je výborným riešením tak pre 

žiakov a školy, ako aj pre firmy, ktoré týmto spôsobom získavajú mladých a skúsených zamestnancov hneď po ukončení 

ich štúdia. Absolventi duálneho štúdia majú na druhej strane istú, prácu, reálne skúsenosti, vytvorené pracovné návyky, 
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vedia narábať s peniazmi hneď po ukončení strednej školy. To im nejeden absolvent vysokej školy môže len ticho 

závidieť. Aby ste nemali mylnú predstavu, duálne vzdelávanie spoločnosti dm nieje len o práci v predajni popri škole. 

Žiaci sa v rámci vzdelávania zúčastňujú na tímových aktivitách, pravidelne prezentujú svoje projekty, absolvujú 

workshopy o bylinkách, bio kozmetike a zdravej výžive či tvoria video blogy. Súčasťou štúdia je aj e-learning, 

tovaroznalectvo, pochopenie súvislostí v toku tovaru, filiálkové procesy. Po úspešnom ukončení štúdia sa ako obchodní 

pracovníci stanú riadnymi spolupracovníkmi spoločnosti. Svoju prvú pracovnú ponuku majú v dm garantovanú. Absolventi 

duálneho vzdelania sú v čase, keď ukončia štúdium na strednej škole, výborne pripravení do života. 

 

Firmy ukazujú, že zamestnávanie Rómov má riešenie 

 

Firmy na Slovensku v súčasnosti preukázateľne zápasia s nedostatkom pracovnej sily a sú nútené ju "dovážať". Na 

druhej strane stojí odhadom približne 100-tisfc nezamestnaných Rómov zo sociálne vylúčených lokalít, ktorí nemajú 

prácu. Napriek predsudkom a stereotypom, ktoré v našej krajine vládnu, práve táto skupina môže podnikateľom pomôcť 

vyriešiť ich problémy s hľadaním zamestnancov. Na Slovensku máme firmy, ktoré už vedia, ako na to. Otázkou 

zamestnatelhosti marginalizovaných Rómov a využitia ich potenciálu sa zaoberala Nadácia Pontis spolu s firmami na 

východnom Slovensku. Problematiku riešili z hľadiska praktických skúseností, ktoré v tejto oblasti dosiaľziskali. 

 

1. Doprajte si dostatok času 

 

Zamestnávanie týchto skupín obyvateľstva si vyžaduje dostatočný čas pre individuálne a špecifické postupy, ktoré treba 

zvoliť a nasmerovať na rómskych, ale často aj nerómskych zamestnancov. V spoločnosti Whirlpool Slovakia začali so 

zamestnávaním Rómov v roku 2014 a dnes považujú čas strávený ich prípravou a preškoľovaním za zúročený. Rómovia 

tvoria 20 % zamestnancov a zastávajú aj špecializované pozície. 

 

2. Podpora osobného života 

 

Podpora rodinných vzťahov a osobného života rómskych zamestnancov je nevyhnutná. V spoločnosti U. S. Steel Košice 

rozbehli projekt zameraný na zamestnávanie mužov z rómskych komunít. Neskôr bolo nevyhnutné rozšíriť projekt aj o 

prácu s ich deťmi. Bolo zrejmé, že efektivita zamestnanca závisí aj od dobrého rodinného a sociálneho zázemia. Projekt 

preto zahrnul aj prácu s učiteľmi či vedúcimi pracovníkmi (majstrami). Podobnú skúsenosť má aj spoločnosť Whirlpool, 

ktorej vedúci pracovníci navštevovali nových zamestnancov priamo doma a vysvetľovali im princípy zamestnania. 

 

3. Posilnenie vzťahov 

 

Posilnite vaše vzťahy s miestnymi autoritami alebo komunitnými centrami. Starosta či pracovníci obecného úradu poznajú 

ľudí z komunít často aj osobne. Budú vás vedieť nasmerovať a možno situáciu riešiť priamo s vaším zamestnancom. 

"Prax nám ukázala, že cielená spolupráca s materskou školou, so základnou školou, strednou školou, s obecnými úradmi 
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a mestským úradom, ako aj úradom práce je nevyhnutná a veľmi prospešná," hovorí Jaroslav Grygar zo spoločnosti 

Whirlpool Slovakia. 

 

4. Individuálny prístup 

 

Pristupujte k vašim pracovníkom individuálne a skúste ich vnímať viac ako ľudí s neľahkým zázemím než len 

zamestnancov. Práve ľudia z vylúčených prostredí potrebujú cítiť stabilitu, ktorá je pre nich veľmi motivujúca. Prísľub 

stability dávate aj možnosťou práce na trvalý pracovný pomer. Otvoríte si tým dvere k svedomitým a lojálnym 

zamestnancom. "Zo skúseností vyplýva, že pracovníci z vylúčených komunít oceňujú ústretový a férový prístup 

zamestnávateľa, ktorý sa potom odzrkadlí na ich aktívnom prístupe k práci," vysvetľuje Barbora Pálešová, projektová 

koordinátorka pre pro bono z Nadácie Pontis. 

 

5. Kapacity a skúsenosti 

 

Využite kapacity a skúsenosti škôl a neziskových organizácií na vyškolenie potenciálnych zamestnancov presne pre vaše 

potreby. Efektívnym prostredníkom medzi firmami a potenciálnymi zamestnancami sú mimovládne organizácie. Majú 

možnosti poskytovať sociálny servis nielen pre daného človeka, ale aj pre celú jeho rodinu a komunitu. Navyše majú 

kapacity vykonávať následné poradenstvo, mentoring, tútoring a asistenciu. 
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