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Spišská Nová Ves 
 

1. Porucha policajného auta sa skončila reťazovou haváriou 
[08.02.2018; Korzár; REGIÓN; s. 4; RÓBERT BEJDA] 

 
 

Na mieste nakoniec zasahovali aj záchranári. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Polícia vyšetruje dopravnú nehodu pri obci Odorín v okrese Spišská Nová Ves. Ako 

informuje TV JOJ, vodič Škody Octavia na klzkej vozovke nestihol včas zastaviť a po asi 20 metroch v šmyku 
vrazil do vozidiel pred sebou. Spôsobil tak reťazovú nehodu automobilov. Na mieste zasahovali aj záchranári. 

Prví zastavili policajti 
Ako prvé zastalo na ceste pokazené policajné auto, ktoré sa nedalo naštartovať. Vodička Fiatu Punto si 

všimla prekážku na ceste, preto spomalila. Podobne zareagovala aj ďalšia žena, ktorá šoférovala Volkswagen 
Passat. „Ja som išla pomaly. Aj tá pani, čo išla za nami. Chceli sme sa zaradiť do druhého pruhu, aby sme 
stojace auto obehli. Ale neviem, čo sa stalo, lebo ten ďalší asi nevidel, že spomaľujeme,“ povedala pre televíziu 
vodička Fiatu Punto. Šofér Škody Octavia síce stúpil na brzdu, ale už sa nemohol zrážke vyhnúť. Na klzkej ceste 
auto nedokázalo dostatočne rýchlo zareagovať a zastaviť. Záchranári sa postarali o dieťa zo škodovky a vodičku 
volkswagenu. Po ošetrení ich previezli do nemocnice. Dychové skúšky dopadli u všetkých vodičov negatívne. 

RÓBERT BEJDA 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Dve mestá sa pobili o post metropoly Spiša! 
[08.02.2018; Nový Čas; Regióny; s. 6,7; kz;iglu] 

 
 

Autor: kz, iglu I Foto: autori, anc, am, fb/aquacitypoprad 



SPIŠ - Pritiahla obrovskú pozornosť! Na sociálnej sieti v posledných dňoch sa rozvírila anketa o tom, ktoré z 
dvoch miest by sa malo stať metropolou Spiša. Až takmer 10-tisíc hlasujúcich rozhodlo o víťazstve Spišskej 
Novej Vsi. Tá porazila Poprad percentuálne 57:43! 

Brána do Slovenského raja má svoje osobitosti a prednosti, no mesto pod Vysokými Tatrami sa vyvíja veľmi 
dynamicky a je aj väčšie. Prví muži oboch miest však výsledky ankety berú športovo a s úsmevom. „Musíme si 
navzájom držať palce, hoci rozdelenie Spiša je pre tunajších obyvateľov značnou traumou. Podstatné je, aby sa 
celý región rozvíjal. My Spišiaci si proste vieme utiahnuť aj zo seba, no rozhodne je viac toho, čo nás s Popradom 
spája, ako rozdeľuje,“ povedal primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný. Jeho slová potvrdzuje aj primátor Popradu 

Ján Švagerko. „Aj vďaka tomu, že naše mesto vzniklo spojením 5 kedysi samostatných mestečiek, vieme, že 
najlepšou cestou rozvoja je vzájomná spolupráca. Preto som presvedčený, že nie je až také dôležité, ktoré mesto 
bude centrom Spišskej župy, ale to, aby spišské mestá vzájomne spolupracovali,“ dodal. Čo na netradičnú anketu 
hovoria lokálpatrioti a aké ťaháky obe miesta ponúkajú? 

Poprad 
1256 Prvá zmienka 
51 750 Počet obyvateľov 
51 750 Počet obyvateľov 
1 OLTÁR MAJSTRA PAVLA Z LEVOČE 
Nachádza sa v Kostole sv. Juraja a pochádza z roku 1516. V roku 2008 ho obdivovala aj britská kráľovná 

Alžbeta II. 
2 AQUACITY POPRAD 
veľký komplex vonkajších a vnútorných bazénov s teplou termálnou vodou navštívi ročne viac ako milión 

návštevníkov z celého sveta. Okrem bazénov je tu množstvo vodných atrakcií. 
3 DOUBLEDECKER 
premáva po Poprade a v rámci svojej cesty sa môžu cestujúci oboznámiť s historickými a inými 

pamätihodnosťami mesta Poprad. 
POPRAD: V ČOM SME LEPŠÍ? 
Jozef Tupý (60), podnikateľ 
- Poprad je prirodzenou metropolou Spiša už dávno a nič to nezmení, či ho niekto aj oficiálne vyhlási, alebo 

nie. 
Mária Dunajská (60), dôchodkyňa 
- Som rodená Popradčanka a k mestu mám veľmi vrúcny vzťah. Nielen, že je pekné, ale sú tu aj dobrí ľudia a 

dobre sa tu žije. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES: V ČOM SME LEPŠÍ? 

Kornélia Balčáková (83), dôchodkyňa 
- Moje mesto dýcha históriou, predkovia nám tu toho nechali viac ako v Poprade. V Spišskej Novej Vsi je 

podstatne viac historických pamiatok, ktoré obdivuje celé Slovensko. 
Soňa Farkašovská (37), podnikateľka 
- Pýšime sa najvyššou kostolnou vežou, starým divadlom, ktoré riadne funguje, krásnym šošovkovitým 

námestím a máme blízko Slovenský raj. 
Spišská Nová Ves 

1268 Prvá zmienka 
36 500 Počet obyvateľov 
Top 3 vychytávky 
1 RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 
Výnimočný najvyššou kostolnou vežou na Slovensku (87 m), ktorá je dominantou mesta. Pozoruhodný je tiež 

siedmimi veľkými hodinovými ciferníkmi na veži, ktoré poháňa jeden hodinový stroj. 
2 NAJDLHŠIE ŠOŠOVKOVITÉ NÁMESTIE V EURÓPE 
Je charakteristickým znakom Spišskej Novej Vsi. Patrí medzi najkrajšie na Slovensku a najdlhšie tohto typu 

v Európe. 
3 REDUTA A PLES SPIŠIAKOV 
Je romantickou secesnou budovou postavenou v r. 1899 - 1902 so štyrmi nárožnými vežičkami. Sídli tu 

Spišské divadlo, je tu koncertná sieň, reštaurácia a kaviareň. Organizujú tu aj tradičný a vychýrený Ples Spišiakov 
či populárnu Miss Spiša. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Boj o piate miesto pokračuje, V Sl. pohári stopka od Slávie 
[08.02.2018; Pezinské ECHO; šport; s. 10; SVF.SK, STC] 

 
 

VOLEJBALOVÁ EXTRALIGA ŽIEN MALA PAUZU PRE SLOVENSKÝ POHÁR 
Pezinské volejbalistky v lige „šľapú“ podľa predstáv. V Slovenskom pohári po dobrom výkone podľahli 

majstrovskej Slávii. 
5. KOLO 
VTC Pezinok-Bilíkova – Hit UCM Trnava 3:0 (13, 22, 14) 



Trnavčankám zápas v Pezinku absolútne nevyšiel. Pezinčanky išli do vedenia 3:0 a svoj náskok navyšovali 
najmä po chybách Trnvčaniek. Tak aj prvý set vyzeral a Pezinok v ňom zvíťazil poľahky 25:13. Druhý set už bol z 
pohľadu hostiek lepší a išli do vedenia, ale Peznčanky rýchlo zvrátili na 8:3. Trnava sa snažila vrátiť do zápasu a 
podarilo sa jej to sériou štyroch bodov, keď sa dotiahla na 18:16. Ibaže rovnakou šnúrou odpovedali aj domáce 
hráčky a nakoniec zvíťazili 25:22. Tretí set už bol vernou kópiou prvého, Pezinok utiekol na 7:1 a dosiahnutý 
náskok pomaličky navyšoval, aby zaslúžene zvíťazil. 

Rozhodovali: Svorenčík a Gerboc, 70 divákov. 
PEZINOK: Fartelová 6, Beneková 8, Jelínková 13, Maštalírová 8, Rusová 10, Ella Erteltová 3, libero Šipošová 

(Andrišinová 1, Tereňová 1, Havelková 0). Tréner: J. Hančák. 
TRNAVA: Lukáčová 3, Behúnová 4, Režná 7, Vasková 8, Doluda 8, Melišová 5, libero Slezáková (Gondeková 

0, Schvábová 1, Kočišová 0). Tréner: P. Bernáth. 
Najlepšia hráčka zápasu (MVP): Simona Jelínková (Pezinok). 
Jaroslav Hančák, tréner Pezinka: „Gratulujem dievčatám k víťazstvu aj k predvedenému výkonu. Celý zápas 

sme dobre a stabilne podávali a dokázali súpera odtlačiť od siete, vďaka čomu sa nám aj ľahšie bránilo a 
fungovala nám aj dohrávka. Až na mierne zaváhanie v druhom sete sme podali stabilný a koncentrovaný výkon, 
ktorý je zrkadlom našej dlhodobej práce v tréningovom procese. Čaká nás ešte dosť zápasov a stále máme čo 
zlepšovať, resp. môžeme náš výkon posunúť ešte na vyššiu úroveň.“ 

Pavel Bernáth, tréner Trnavy: „Hrali sme slabo a bez života. Prehrali sme zaslúžene.“ 
Ostatné výsledky 5. kola: VK Nové Mesto nad Váhom – KV MŠK Oktan Kežmarok 0:3 (-16, -15, -20), COP 

Nitra – BK97 Stova Spišská Nová Ves 0:3 (- 22, -20, -16). 

Ostatné výsledky 6. kola: COP Nitra – KV MŠK Oktan Kežmarok 0:3 (-19, -20, -17), VK Nové Mesto nad 
Váhom – BK97 Stova Spišská Nová Ves 3:1 (22, -18, 25, 15). 

Tabuľka: 
5. Kežmarok 23 13 1046:42 36 
6. Pezinok 23 11 1244:45 36 
7. Spiš. N. Ves 23 8 1533:52 23 
8. N. Mesto 23 8 1534:56 22 
9. Trnava 23 5 1825:62 15 
10. COP Nitra 23 3 2026:65 13 
SLOVENSKÝ POHÁR 
ŠTVRŤFINÁLE 
Slávia EU Bratislava – VTC Pezinok-Bilíkova 3:0 (16, 20, 28) 
Pezinok držal s favoritom krok do polovice prvého setu, ale potom Slávia pridala a vyhrala úvodné dejstvo 

25:16. Obhajkyne trofeje zvládli aj druhý set, hoci v jeho úvode prehrávali 0:3 a mladé Pezinčanky „hrýzli.“ 
Najväčšia dráma sa zrodila v treťom sete, v ktorom Pezinok vyhrával 16:10 a v koncovke 24:20. Slávia však 
otočila na 25:24 a získala prvý mečbal. Pezinčanky ho odvrátili a potom sa dostali k sérii setbalov. Ani jeden však 
nevyzužili, favorit napokon vyhral 30:28 a celý duel 3:0. Zo študijných povinností dnes nehrala blokárka Slávie 
Sandra Szabóová, ale v ďalšom priebehu bude tím k dispozícii. 

Rozhodovali: Tiršel a Niklová, 100 divákov. 
SLÁVIA: Šepeľová 8, Widerman 4, Šunderlíková 18, Kuciaková 6, Herdová 5, Töröková 2, libero Valachová 

(Fričová 6, Adamovičová 5, Sedláčková 1). Tréner: M. Matušov. 
PEZINOK: Fartelová 7, Beneková 9, Jelínková 18, Maštalírová 10, Rusová 7, Ella Erteltová 0, libero Šipošová 

(Andrišinová 0, Mitrengová 0, Keszeghová 0, Havelková 0). Tréner: J. Hančák. 
Michal Matušov, tréner Slávie: „Naša hra viazla na činnosti, že sme poulievané lopty nedobre riešili, ale som 

rád, že sme napokon vyhrali v troch setoch. Hralo sa v netradičnom čase o 11:00, na čo sa však nevyhovárame. 
Vôbec sme sa nemuseli dostať do takých situácií ako sme sa dostali, možno ani do koncovky tretieho setu. Je 

dobré, že sme ju zvrátili, otočili sme stav 20:24, čo je výborné, ale zbytočné. Pezinok hral dobre, skladal lopty a 
my sme to zle riešili. V treťom sete sme začali hrať pasívne, ako keby sme čakali, že to príde samé. V sobotu nás 
čaká UKF Nitra, máme im čo vracať a veľmi sa tešíme na ten zápas.“ 

Jaroslav Hančák, tréner Pezinka: „V každom sete sme si na začiatku urobili náskok, ktorý potom Slávia 
doťahovala a tú koncovku 24:20 v treťom sete sme si prehrali sami. Neprehrali sme ju poslednou loptou, ale už 
vtedy, keď sme nedokázali premeniť tri mečbaly, urobili sme tri chyby na útoku po sebe, čo sa nám predtým v 
priebehu zápasu nestalo. Máme mladé družstvo, ale odohrali sme dobrý zápas, družstvu stúpa forma a s tým 
som spokojný.“ 

(SVF.SK, STC) 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Šikľavá skala na Spiši opäť čaruje s ľadom 
[08.02.2018; Korzár; REGIÓN; s. 2; TASR] 

 
 

Patrí k najkrajším zimným prírodným úkazom na Slovensku. 
MATEJOVCE NAD HORNÁDOM. Ľadopád Šikľavá skala sa nachádza medzi obcami Chrasť nad Hornádom a 

Matejovce nad Hornádom v okrese Spišská Nová Ves. Ide o vodopád nad rozsiahlym zlepencovým previsom, 



ktorého výška je približne 14 metrov. V zime sa z vodopádu tvorí ľadopád plný ľadových stien, stĺpov a cencúľov 
a patrí k najkrajším zimným prírodným úkazom na Slovensku. 

TEXT A FOTO: TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Starostovia malých obcí spájajú sily 
[08.02.2018; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Spravodajstvo z regiónu Šariš; 00:00; Mária Pihuličová] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/20755579/starostovia-malych-obci-spajaju-sily.html 

 
 

Deväť starostov z obcí na východe s najnižším počtom obyvateľov upozorňuje na problémy malých 
samospráv. 

Začiatok februára patril v obci Slatvina (okr. Spišská Nová Ves) pracovnému stretnutiu starostov obcí na 

východnom Slovensku, kde evidujú nízke čísla stavu obyvateľstva. 
Stretnutie nieslo pracovný názov Iniciatíva malých obcí SR. 
„Iniciatíva malých obcí SR je nezávislé zoskupenie starostov obcí s nízkym počtom obyvateľov, ktorého 

aktivity sú zamerané na zviditeľnenie problémov súvisiacich s nezákonným stavom pri plnení úloh preneseného 
výkonu štátnej správy samosprávou, vyľudňovaním malých obcí a prehlbujúcimi sa regionálnymi rozdielmi, 
komunikáciu a konštruktívnu spoluprácu s kompetentnými s cieľom tieto problémy vyriešiť a dosiahnuť zákonný 
stav vo vzťahu štát – samospráva,“ priblížil jeden z prítomných účastníkov, starosta obce Bajerovce v 
Sabinovskom okrese Michal Sekerák. 

Majú podporu 
Tento stav malých obcí, o ktorom sa však len málo hovorí, má silnú podporu najmä medzi tými, ktorých sa 

problematika bytostne dotýka. 
„Značné množstvo malých obcí z celého Slovenska deklaruje svoju podporu Iniciatíve malých obcí SR a 

podporuje ju v jej úsilí,“ konštatoval Sekerák. 
Ako vysvetlil, starostovia v spoločnej diskusii predstavili problémy, ktoré súvisia s kompetenciami obcí s 

dôrazom na obce s nízkym počtom obyvateľov. 
Rovnako bola na stole otázka dofinancovania týchto obcí s nízkym počtom obyvateľov. Starostovia tiež 

diskutovali o rozsahu a vážnosti dôsledkov „dlhodobého ignorovania existencie uvedených problémov zo strany 
kompetentných predstaviteľov najvyššej štátnej exekutívy, ako aj ľahostajný postoj a nezáujem o riešenie 
problémov zo strany vedenia ZMOS,“ priblížil Sekerák. 

Žiadajú o stretnutie 
Tieto skutočnosti motivovali starostov napísať list, ktorý adresovali predsedovi ZMOS-u Michalovi Sýkorovi. 
V ňom ho žiadajú o pracovné stretnutie spolu so zúčastnenými starostami, na ktorom by mohli prerokovať 

spomínanú problematiku. 
Zo spoločného rokovania vzišla dohoda konkrétnej podoby návrhu uznesenia. To bude predložené na 

najbližších rokovaniach jednotlivých Regionálnych združení ZMOS. 
Jeho obsahom je žiadosť prerokovať spôsob financovania preneseného výkonu štátnej moci v pôsobnosti 

miest a obcí, prerokovať spôsob dofinancovania kompetencií obcí s najnižším počtom obyvateľov a diskutovať o 
riešení problematiky zavedenia systémových zmien pri prerozdeľovaní štátnych dotácií pre obce a mestá. 

Článok vyšiel v týždenníku MY Prešovské noviny, číslo 5, v predaji od 6. 2. do 12. 2. 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Marián Ferenc: Dohodli sme sa na polročnej spolupráci 
[08.02.2018; gemer.korzar.sme.sk; Gemer Korzár / Šport v Gemeri; 00:00; Peter Podolinský] 
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Odchovanec polomského a rožňavského futbalu stal hráčom Novesu. 
Po niekoľkých sezónach strávených v drese FK Poprad sa odchovanec polomského a rožňavského futbalu 

Marián Ferenc stal hráčom Novesu Spišská Nová Ves. 

Už pár dní ste hráčom Novesu SNV. Aké boli príčiny prestupu z Popradu? 
– Áno, od polovice januára už pôsobím v Spišskej Novej Vsi. V Poprade mi koncom roka 2017 končila 

zmluva a k jej predĺženiu neprišlo. S vedením Popradu sme sa zhodli na tom, že mi po dlhšom pôsobení v 
Poprade prospeje zmena. Ak hráč už necíti v klube nejakú ďalšiu motiváciu, tak by nemalo zmysel ostávať v 
klube a po ťažkom roku sa trápiť aj naďalej. Určite to bol najhorší rok v mojej kariére, čo bolo zapríčinené aj 
operáciou v prvom polroku, po ktorej sa mi do nabitej zostavy vracalo ťažko. 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20755579/starostovia-malych-obci-spajaju-sily.html
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20752865/marian-ferenc-dohodli-sme-sa-na-polrocnej-spolupraci.html


Čím zaujala Spišská Nová Ves? Mali ste aj iné ponuky? 

– V prvom rade som volil alternatívu ostať pôsobiť v regióne blízkom Popradu, keďže tu už mám vybudované 
určité zázemie a v rámci druhej ligy pre mňa ostatné kluby neboli zaujímavé natoľko aby som tieto veci menil. 
Ďalej zavážil záujem Spišskej a trénera Lajčáka, ktorý ma v Poprade už raz viedol a je pre mňa určitou garanciou. 
Poznám tam dosť chlapcov, s ktorými som sa ako súper Spišskej dlho stretával. Spišiakom vyšla jeseň nad 
očakávanie a to tiež zavážilo, že idem do mužstva ktoré sa pobije o hornú polovicu tabuľky. 

Aké bola pre vás uplynulá jeseň? Priniesla nejaké poučenie? 
((piano)) 
– Jeseň bola pre mňa fyzicky ľahká, no psychicky dosť náročná. V Poprade som dostal minimum príležitostí s 

výnimkou pohárových zápasov a hráči s menšou minutážou museli nastupovať aj za juniorku v súťaži, kde hlavne 
zápasy u súperov často nemali s futbalom veľa spoločného. Keď však s vami pol roka nikto nekomunikuje, tak sa 
na záver v klube dá dlhodobejšie a ľahšie pripraviť. Utvrdil som sa, že dôvera trénerov a vedenia klubu je pre 
hráča dosť podstatná. 

Ako sa vám darí, resp. ako sa cítite v novom pôsobisku? Na akom poste budete hrať? 
– V Spišskej som našiel chlapcov, medzi ktorých som rýchlo zapadol, no musím povedať, že som to mal 

ľahšie, pretože som viacerých poznal. Klub funguje určite v skromnejších podmienkach a má úplne odlišnú 
filozofiu v porovnaní s Popradom. Tým, že klub nedisponuje takými prostriedkami, tak gro hráčov je z vlastného 
regiónu doplnený o odchovancov a pár zahraničných hráčov. Po odchode krajných hráčov, ktorí za Spišskú na 
jeseň nastupovali, tak myslím, že tréneri so mnou počítajú hlavne na tieto posty. 

S akými plánmi ste išli do prípravy? 
– Prípravu som začal o niečo neskôr ako celé mužstvo. Zimná príprava pre nás nie je veľmi obľúbená no pre 

celý priebeh roka dôležitá. Verím, že ju absolvujem celú bez nejakých zdravotných problémov. Ak sa mi budú 
vyhýbať nejaké tréningové výpadky, tak verím, že za dva mesiace sa futbalista dokáže na jarnú časť pripraviť. Čo 
sa týka podmienok, tak prevažnú časť absolvujeme na umelej tráve, ktorú máme k dispozícii. 

Na čo sa sústredíte v jarnej časti? 
– Verím, že pôsobenie v Spišskej pomôže obidvom stranám. Mne tým, že sa po nie príliš vydarenom roku 

opäť vrátim na ihrisko a klubu tým, že nahradím hráčov, o ktorých v zime prišli. Ciele v klube sú nastavené tak, 
aby sme vrchnú polovicu tabuľky neopustili ani na jar. Dať si za cieľ záchranu po tak vydarenej jeseni by bolo asi 
alibizmom. V klube sme sa dohodli zatiaľ na polročnej spolupráci, no ak budú obidve strany spokojné, tak sa 
nebránim, že by som v klube zotrval aj dlhšie. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Kam za kultúrou - štvrtok 8. februára 
[08.02.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - 15:17 Paríž o 18.20, 20.00, Coco o 15.40, Daj mi tvoje meno o 16.10, Ferdinand o 

15.10, Ja, Tonya o 21.00, Jumanji: Vitajte v džungli o 18.10, 3D o 15.50, Labyrint: Smrteľná liečba o 20.40, Muž 
vo vlaku o 20.10, Päťdesiat odtieňov slobody o 16.10, 17.30, 18.30, 19.50, 20.50, S láskou Vincent o 18.50, 
Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 17.40, 3D o 15.30, Zmenšovanie o 20.30, Zúfalé ženy robia zúfalé 
veci o 16.00, 18.00 hod., STER CENTURY CINEMAS - 15:17 Paríž o 20.20, Päťdesiat odtieňov slobody o 16.00, 
17.30, 18.00, 19.00, 20.10, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a vody o 15.50, Zmenšovanie o 16.20, Labyrint: 
Smrteľná liečba o 17.40, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 15.40, Jumanji: Vitajte v džungli o 19.40 hod., ÚSMEV - 
Niť z prízrakov o 17.30, S láskou Vincent o 20.00 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - 

15:17 Paríž o 20.20, Päťdesiat odtieňov slobody o 16.00, 18.00, 19.00, 20.10, 21.10, Snehová kráľovná: 
Tajomstvo ohňa a vody o 15.50, Zmenšovanie o 16.20, Labyrint: Smrteľná liečba o 17.40 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Ujo Váňa o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO 

(Tajovského 4) - Guľko Bombuľko o 9.00 a 10.30 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) PO MODERNE / Metropola východu 1945 - 1989 

(do 19. 5.), 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), Július Hegyesy: SILENTIUM a Zuzana Uhrinová Hegyesyová: SILENTIUM FEMINA (do 25. 2.), 
VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický 
zlatý poklad; Leopold Horovitz - Stratený - nájdený (do 22. 4.), Múdro sporiť a rozumne míňať (do 15. 4. 2018), 
(Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; DOM 
REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Tajomstvo medovníkového srdca (do 9. 4.), SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM 
(Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, 

https://korzar.sme.sk/c/20754301/kam-za-kulturou-stvrtok-8-februara.html


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; Autorská výstava János Sütő - 
Krása Slovenska (do 4. 3.), KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - BRAVO - Výstava: 
Totum pro arte (do 15. 3.), BARKÓCZYHO PALÁC (Hlavná 48) - Bricklandia (do 29. 4.), ŠTÁTNA VEDECKÁ 
KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Kalendáre nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.), HALMISPACE 
(Hlavná 21) - Výstava: Tatiana Tiye Seligová (do 4. 3.), VÝMENNÍK BRIGÁDNICKÁ - Výstava Scénografia (do 
28. 2.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ 
KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť 
svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác 
autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá 
(kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ 
VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo 

Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; Výstavy: Krivé 
zrkadlo, Kontajner spomienok, Peter Smik: Krabice, Jubilanti 2017 - zo zbierok galérie (do 25. 3.), 
Puzzle/Akvizície v interakcii 2012 - 2016 (do 25. 3.), 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?!; STM - MULTICENTRUM (Nábrežie Hornádu 14) - Tatry na historických 
fotografiách, BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva 
na Spiši, Zbierka nerastov, Odkrytá krása v kameni v tvorbe Tibora Gurina, Výstava: Tatry na historických 
fotografiách (do 14. 3.), SP. HRHOV: EQO (areál ZŠ a MŠ) - Výstava: Emília Blašková & Marek Mertinko # 
LE_BO (do 11. 3.), MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, KAŠTIEĽ - Pod bielym 
závojom - Svadba v kontexte dejín (do 28. 2.), ROŽŇAVA: BANÍCKE MÚZEUM (Nám. baníkov 25, po – pia 8 - 
12, 13 - 16) - eNRA 2017 (do 26. 3.), MICHALOVCE: ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA GORAZDA ZVONICKÉHO - 
Slovensko krajina plná tajomstiev (do 28. 2.) 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Roztoč to! o 18.00, HALMISPACE (Hlavná 21) - Jóga smiechu #4: 

Poďte sa s nami smiať! o 18.00 hod. 
Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Päťdesiat odtieňov slobody o 16.10, 17.30, 18.30, 19.50, 20.50, Coco o 15.10, 

Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 17.50, 3D o 15.50, 15:17 Paríž o 18.00, 20.10, Labyrint: Smrteľná 
liečba o 15.30, 20.00, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 18.20, Zmenšovanie o 20.20, Ja, Tonya o 15.20 hod., 
POPRAD: CINEMAX - 15:17 Paríž o 20.20, Päťdesiat odtieňov slobody o 16.10, 18.30, 20.50, Snehová kráľovná: 
Tajomstvo ohňa a ľadu o 15.20, Ja, Tonya o 15.40, Labyrint: Smrteľná liečba o 17.20, Zmenšovanie o 20.10, 
Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 18.10 hod., HUMENNÉ: FAJN - 15:17 o 19.30 hod. 

DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Prešovské dni klasickej gitary o 18.00 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; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, 
ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Vladimír Ganaj - Archeológia 
maľby (do 25. 3.), HLAVNÁ 53: MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ, CHODBA A SUTERÉN - Versus 2017/Rozprávka a jej 
reflexia v súčasnom umení (do 25. 3.), GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 
- 14) - Stála expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná 
ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, RÁKOCIHO PALÁC 
(Hlavná 86): Výstava: Koňare - tradícia chovu koní v Prešove a okolí (do 31. 3.), UNIVERZITNÁ KNIŽNICA PU - 
Prokip Kolisnyk: Carunka farieb (do 9. 2.), 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, KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - Norbert Kelecsényi, Milina 
Zimková - výber z tvorby (do 15. 3.), POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového 
fondu: Odkryté hodnoty; ART KLUB TG - Peter Stanley Procházka - Film.sk (do 18. 3.), STARÝ SMOKOVEC: 
VILA FLÓRA - Výstava: Umelci Tatrám (do 11. 3.), TATRANSKÁ LOMNICA: GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Ako doma 
- Majolikový príbeh manželov Pečukovcov (do 28. 2. 2018), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA 
KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: 
MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života 
a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, 
HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Natella Ovsijenko - Prierez tvorbou (do 31. 3.), STROPKOV: KAŠTIEĽ - Jej 
veličenstvo cisárovná - Mária Terézia a jej doba (do 2. 3.), Ja pútnik (do 2. 3.), HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a 
ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - Výstava: Svadobné truhlice (do 2. 3.) 

[Späť na obsah] 



 
 

8. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 8. februára 
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Pohotovostné lekárne na východe. 
Košice 
Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 
Prešov 
Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, 

Generála Svobodu 26 
Kežmarok 
Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, 

nedeľa, sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 
Stropkov 
Proxima, Hviezdoslavova 9/9 
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 
V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 
Gelnica 
Lekáreň Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Lekáreň otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 19.00, v sobotu od 8.00 do 12.00, nedeľa zatvorené. 
Rožňava 
Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 
V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 
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 
Dr. Max, Popradská cesta 1777/71 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 
Poprad 
BENU, Teplická cesta 4359/3 
Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 
Humenné 
Centrum, Námestie slobody 67 
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 
Avena, MUDr. Pribulu 798/10 
Lekárne otvorené počas pracovných dní od 16.00 do 18.00, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 9.00 do 16.00 

hod. 
Sobrance 
Avena pri nemocnici, Mieru 12 
V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
Snina 
Nádej, Sládkovičova 300 
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 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Michalovce 
IDEA, Jána Hollého 180/60 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
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Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 
[Späť na obsah] 

 
 

9. V I. hokejovej lige strelili Topoľčany Trnave dvanásť gólov 
[07.02.2018; teraz.sk; .SK; 21:17; TASR;Jaroslav Taldík] 

 
http://www.teraz.sk/sport/v-i-hokejovej-lige-strelili-topolcany/307304-clanok.html 

 
 

Hralo sa 44. kolo. 
Topoľčany 7. februára (TASR) - 
HC Topoľčany - HK Trnava 12:0 (2:0, 5:0, 5:0) 
Góly: 9., 39., 43. Uhnák, 14. Malý, 22. Tábi, 29. Pekarčík, 33., 60. Gergel, 38. Nemček, 52. Laššo, 56. 

Podstavek, 59. Klenko. Rozhodovali: Adamec - Drblík, Makúch, vylúčení: 6:7, presilovky: 4:0, oslabenia: 1:0, 431 
divákov 

Prešov Penguins - HC Osmos Bratislava 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) 
Góly: 23. Prokop, 30. Novický, 55. Palko - 23. Novák, 46. Brodek. Rozhodovali: Švajka - Novotný, Janiga, 

vylúčení: 3:4, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 867 divákov 
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Ingema Michalovce 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) 

Góly: 19., 50. Jokeľ, 16. Halás. Rozhodovali: Vojtek - Znak, Šoltés, vylúčení: 3:8, presilovky: 0:1, oslabenia: 
0:0, 262 divákov 

HK’95 Považská Bystrica - HC Nové Zámky B 10:2 (1:0, 0:1, 9:1) 
Góly: 7., 49., 60. Zlocha, 45., 49. Koleda, 49. Turan, 50. Danielčák, 52. Leško, 56. Klíma, 57. Palovič - 39. 

Kudrna, 42. Hariš. Rozhodovali: Valachovič - Šefčík, Durmis, vylúčení: 2:6, navyše: Bednár (Považská) 10 minút 
za nešportové správanie, presilovky: 3:0, oslabenia: 1:0, 125 divákov 

HK Skalica - MHK Dubnica nad Váhom 7:2 (2:1, 4:0, 1:1) 
Góly: 24., 50. Kňazev, 6. Schmidt, 35. Jurák, 30. Škápik, 31. Kukliš, 35. Kotzman - 5. Hegyi, 58. Kluka. 

Rozhodovali: Druga - Beniač, Vyšný, vylúčení: 1:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 711 divákov 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Basketbalisti Interu podľahli tesne Komárnu 
[07.02.2018; teraz.sk; .SK; 20:13; TASR;Jaroslav Taldík] 

 
http://www.teraz.sk/sport/basketbalisti-interu-podlahli-tesne-kom/307289-clanok.html 

 
 

Hralo sa 31. kolo Eurovia SBL. 
Spišská Nová Ves 7. februára (TASR) - 

Inter Bratislava - MBK Rieker Com-therm Komárno 81:84 (35:33) 
Najviac bodov: R. Rančík 26, Kozlík 14, Barač 12 - Tomič 18, Djordjevič 17, Bowman 11 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - KB Košice 84:102 (39:54) 

Najviac bodov: Amardi 30, Antoni 12, Marshall, Presutti po 10 - Marič 25, Körner 22, Stamenkovič 15 
BC Prievidza - MBK Handlová 146:30 (58:14) 
Najviac bodov: Musil 32, Pipíška 31, Zorvan 21 - Dolník 10, Stehlík 6, Kubovič 5 
BK Levickí Patrioti - PP TV Raj Žilina 113:72 (48:39) 
Najviac bodov: Mijovič 22, Djurič 16, Bojanovský 14 - Diminič, Crnič po 15, Ďuriš 14 
VŠEMVs Karlovka Bratislava - Iskra Svit 67:96 (28:61) 
Najviac bodov: Hlivák 15, Abrhám 14, Kuffa 11 - Ivelja 20, Avromavič 17, Jackson 16 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Zrážka na klzkej ceste 
[07.02.2018; TV JOJ; Prvé noviny; 17:00; Matúš Gavlák / Aneta Parišková] 

 
 

Aneta Parišková, moderátorka: „S počasím a šmykľavou cestou súvisela aj nehoda neďaleko Spišskej Novej 
Vsi. Záchranári sa museli postarať o vodičku a jej dieťa. Viac nám povie Matúš Gavlák.“ 

http://www.teraz.sk/sport/v-i-hokejovej-lige-strelili-topolcany/307304-clanok.html
http://www.teraz.sk/sport/basketbalisti-interu-podlahli-tesne-kom/307289-clanok.html


Matúš Gavlák, redaktor: „Pri tejto nehode nedobrzdil vodič Octavie. Nechal za sebou približne 
dvadsaťmetrovú brzdnú dráhu a vrazil do áut pred sebou. Na ceste stálo pokazené policajné auto. To nešlo 
naštartovať, vodička Punta si ho všimla, preto spomalila. Podobne zareagovala aj ďalšia žena, ktorá šoférovala 
Volkswagen.“ 

Vodička Punta: „Ja som šla pomaly. Tá pani šla za nami pomaly, že sa zaradíme do ďalšieho radu, že ho 
obehneme, ale on proste ja neviem, či ho nevidel, alebo nechápem.“ 

Matúš Gavlák: „Žena hovorí o vodičovi Octavie. Ten síce šliapol na brzdu, ale už bolo neskoro. Na klzkej 
ceste auto nedokázal rýchlo zastaviť. Po náraze sa záchranári postarali o dieťa z Octavie a vodičku 
Volkswagenu. Po ošetrení ich previezli do nemocnice, dychové skúšky dopadli u vodičov negatívne.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Zmeňte život. Pracovné ponuky nad 1000 eur 
[07.02.2018; hnonline.sk; hnonline; 14:10; sok] 

 
https://hnonline.sk/obcan-a-majetok/1689130-pracovne-ponuky-nad-1000-eur 

 
 

Asistenka konateľky 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1424967/asistenka-konatelky 
Zamestnávateľ: HOMMEL HERCULES FRANCE, s.r.o. 
Miesto: Bratislava-Rača 
Plat: od 1000 E za mesiac 
Revízny technik  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1433793/revizny-technik 
Zamestnávateľ: PROTECTA Group, s. r. o. 
Miesto: Bratislava-Ružinov 
Plat: od 1000 do 1500 E za mesiac 
Mechanik zapeňovacej linky  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1430980/mechanik-

zapenovacej-linky 
Zamestnávateľ: KOAM Slovakia s.r.o. 
Miesto: Sládkovičovo, okres Galanta 
Plat: od 1000 E za mesiac 
Programátor a operátor CNC 

obrábacieho centra 
 

Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1425082/programator-a-
operator-cnc-obrabacieho-centra 

Zamestnávateľ: STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. 
Miesto: Piešťany 
Plat: od 1400 do 1750 E za mesiac 
Manažér predajní  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1427109/manazer-predajni 
Zamestnávateľ: TWIN autosúčiastky, s.r.o. 
Miesto: Šurany, okres Nové Zámky 
Plat: od 1000 do 1500 E za mesiac 
Zámočník - Montér  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1429088/zamocnik-monter 
Zamestnávateľ: ZÁMOČNÍCTVO KOVO, spol. s r.o. 
Miesto: Vinodol, okres Nitra, Nitriansky kraj 
Plat: od 1000 do 1500 E za mesiac 
Zástupca Šéfkuchára  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1426672/zastupca-sefkuchara-

kuria-beckov-penzion- 
Zamestnávateľ: D 3D, s.r.o. 
Miesto: Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom 
Plat: od 1200 do 1500 E za mesiac 
Zvárač  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1431939/zvarac 
Zamestnávateľ: RAMIL, s.r.o. 
Miesto: Dulov, okres Ilava 
Plat: od 1000 do 1300 E za mesiac 

https://hnonline.sk/obcan-a-majetok/1689130-pracovne-ponuky-nad-1000-eur


Montážny pracovník  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1391513/montazny-pracovnik 
Zamestnávateľ: Kamenárstvo Riedl, s.r.o. 
Miesto: Žilina 
Plat: do 1300 E za mesiac 
Elektromontér  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1433825/elektromonter 
Zamestnávateľ: NORDIA, s.r.o. 
Miesto: Ružomberok 
Plat: do 1100 E za mesiac 
Online finančný sprostredkovateľ - 

manažér 
 

Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1434793/online-financny-
sprostredkovatel-manazer 

Zamestnávateľ: ELMIN s.r.o. 
Miesto: Zvolen 
Plat: od 1000 do 2000 E za mesiac 
Obsluha CNC strojov - Frézar  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1432312/obsluha-cnc-strojov-

frezar 
Zamestnávateľ: Nemak Slovakia s.r.o. 
Miesto: Ladomerská Vieska, okres Žiar nad Hronom 
Plat: od 1100 do 1600 E za mesiac 
Zvárač elektrickým oblúkom  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1419275/zvarac-elektrickym-

oblukom 
Zamestnávateľ: STAVEKO-TATRY, spol. s r.o. 
Miesto: Poprad 
Plat: od 1000 do 1500 E za mesiac 
Projektový manažér/Projektový 

špecialista 
 

Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1432625/projektovy-manazer-
projektovy-specialista 

Zamestnávateľ: PRIMA POPRAD, s.r.o. 
Miesto: Poprad 
Plat: od 1300 do 1800 E za mesiac 
Lekár na detskom oddelení  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1401699/lekar-na-detskom-

oddeleni 
Zamestnávateľ: Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 
Miesto: Krompachy, okres Spišská Nová Ves 

Plat: od 1103 do 1103 E za mesiac 
Profesionálny vojak/starší 

dôstojník/ 
 

Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1429840/profesionalny-vojak-
starsi-d-stojnik-roznava 

Zamestnávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
Miesto: Rožňava 
Plat: od 1183 E za mesiac 

[Späť na obsah] 

 
 

13. FOTO: Sila a nádhera slovenskej prírody. Vznikol jeden z najkrajších 

zimných úkazov 
[07.02.2018; tvnoviny.sk; Zaujímavosti; 13:56; MATEJOVCE NAD HORNÁDOM/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1905833 

 
 

Všetky fotografie nájdete v našej galérii. 
Galéria 
9 

http://www.tvnoviny.sk/a/1905833


Ľadopád Šikľavá skala sa nachádza medzi obcami Chrasť nad Hornádom a Matejovce nad Hornádom v 
okrese Spišská Nová Ves. Ide o vodopád nad rozsiahlym zlepencovým previsom, ktorého výška je približne 14 

metrov. 
V zime sa z vodopádu tvorí ľadopád plný ľadových stien, stĺpov a cencúľov a patrí k najkrajším zimným 

prírodným úkazom na Slovensku. 
Ostatné fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII. 
–> 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Netradičná burza v Bratislave láka stále viac ľudí: Nájdete tam originálne 

poklady za facku! 
[07.02.2018; cas.sk; Čas.sk; 07:45; Peter Tomašovič] 

 
https://www.cas.sk/clanok/653096/netradicna-burza-v-bratislave-laka-stale-viac-ludi-najdete-tam-
originalne-poklady-za-facku/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Vybúria sa tu najmä ženy. V bratislavskom Ružinove nájdete burzu vecí, kde si skutočne prídu na svoje všetci 

návštevníci. Nájdete tu originálne kúsky pre fanúšikov použitého oblečenia, ale aj starožitnosti. Návštevníka tu 
čaká veľmi príjemná atmosféra, rozvoniava tu káva a sladkosti každého druhu. 

Burzoblšák je miestne podujatie organizované každú prvú sobotu v mesiaci v bratislavskej mestskej časti 
Ružinov. Vznikol už v roku 2014 ako kamarátska miniburza. Už o rok sa stal miestom, kde sa stretávajú stovky 
ľudí. Na svoje si tu prídu nákupné maniačky, ale aj milovníci starých vecí. Kúpite tu veci, ktoré v normálnom 
obchode už nemajú. 

Fotogaléria 
9 
fotiek v galérii 
„Ja som tu prvýkrát a vôbec som netušila, že je tu toho toľko. Láka ma najmä originálna hand made kozmetika 

a bižutéria. Jasné, že aj koláče,“ povedala návštevníčka Barbora. Nájdete tu aj domáce výrobky od začínajúcich 
cukrárov, ale najmä predajcov, ktorí svoje výrobky predávajú za symbolickú cenu. Organizátori z výnosov 
dokonca podporujú domovy pre ľudí v núdzi, ale aj útulky pre zvieratá. „Je to super, a najmä to má charitatívny 
charakter. Chodia sem pozitívne naladení ľudia a vždy sa veľmi tešíme, že im chutia naše bezmúkové torty,“ 
hovorí cukrárka Žaneta. 

Zuzana (26) 
- Odchádzam z rodičovského bytu a musím sa zbaviť vecí. Idem do Kanady a tam je povolených iba 20 kíl 

batožiny, takže sa mi všetko nezmestí. 
Otvoriť galériu 
Žaneta (40, vpravo), Adriana (35) 
- Chodíme sem každý mesiac a sme rady, že ľuďom naše sladkosti chutia. Už teraz sa tešíme na leto, keď je 

vonku príjemné počasie, je to tu super. 
Otvoriť galériu 
Oľga (53) 
- Ja som tu prvýkrát. Prišla som zo Spišskej Novej Vsi a dcéra ma sem zobrala. Veľmi sa mi páčia tvorivé 

dielne. Idem si vyskúšať sveter a mal by stáť 2 alebo 3 eurá 
Otvoriť galériu 
Foto: 
Na Burzoblšáku nájdete množstvo originálnych vecí. Zdroj: Martin Hanzel 
Zuzana (26) Zdroj: Martin Hanzel 
Žaneta (40, vpravo), Adriana (35) Zdroj: Martin Hanzel 
Oľga (53) Zdroj: Martin Hanzel 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Tehotné ženy budú na urgente oslobodené od desaťeurového poplatku 
[07.02.2018; parlamentnelisty.sk; Aréna; 07:30; TASR] 

 
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Tehotne-zeny-budu-na-urgente-oslobodene-od-
desateuroveho-poplatku-297642 

https://www.cas.sk/clanok/653096/netradicna-burza-v-bratislave-laka-stale-viac-ludi-najdete-tam-originalne-poklady-za-facku/
https://www.cas.sk/clanok/653096/netradicna-burza-v-bratislave-laka-stale-viac-ludi-najdete-tam-originalne-poklady-za-facku/
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Tehotne-zeny-budu-na-urgente-oslobodene-od-desateuroveho-poplatku-297642
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Tehotne-zeny-budu-na-urgente-oslobodene-od-desateuroveho-poplatku-297642


 
 

Tehotné ženy budú na urgente v nemocnici oslobodené od poplatku. Znamená to, že ak ho navštívia aj z 
dôvodu “planého poplachu”, nezaplatia za ošetrenie desať eur. Takúto zmenu schválili poslanci v pléne NR SR 
cez pozmeňujúci návrh k zákonu o radiačnej ochrane. Platiť by mala od polovice marca tohto roka. 

Foto: TASR 
Popis: Urgentný príjem Nemocnice v Spišskej Novej Vsi 

Pôvodný návrh ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) znel ale inak. Šéf rezortu 
najprv chcel, aby si tehotné pacientky pýtali zaplatených desať eur na urgente späť od svojej zdravotnej 
poisťovne. Po ohlasoch zo strany pacientskych organizácií, verejnosti a opozície však neskôr uznal, že “môže ísť 
o zbytočnú administratívu” a od tohto nápadu upustil. 

“Úplne jednoducho. Všetky tehotné ženy budú na urgente bez poplatkov, vypočul som si mnohé názory a 
myslím, že je to správne. Ďakujem za podnety, dámy, zaslúžite si pokoj,” napísal Drucker na Facebooku po vlne 
kritiky. 

Do paragrafového znenia sa teda napokon dostala formulka, “že sa navrhuje zabezpečiť, aby bola tehotná 
poistenka oslobodená od úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby, a 
to pri akejkoľvek zmene jej zdravotného stavu v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom”. 

Diskusia o poplatku pre tehotné ženy sa rozprúdila po tom, čo sa na poplatok sťažoval na sociálnej sieti muž 
tehotnej ženy z Nitry. Ministerstvo zdravotníctva krátko po tom avizovalo, že tému úhrad na urgente opäť otvorí a 
doprecizujú sa podmienky pre gravidné pacientky. 

Nová desaťeurová výška poplatku na urgentoch v nemocniciach platí od novembra minulého roka, dovtedy sa 
platili dve eurá. Takýto poplatok má odradiť pacientov, ktorí by chceli zneužívať systém. Úhrada sa nemá týkať 
chorých, ktorí potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. 

autor: TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Športová streda na východe - servis výsledkov a faktov 
[07.02.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Róbert Bejda;TASR;SITA] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20755430/sportova-streda-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html 

 
 

Ako sa skončili zápasy a podujatia v rôznych športoch. 
Prehľad domácich športových výsledkov súťaží, klubov a jednotlivcov z východného Slovenska počas stredy 

7. februára 2018. 
HÁDZANÁ 
Slovnaft handball extraliga, 18. kolo: 
Tatran Prešov II. - MŠK Považská Bystrica 32:30 (19:10), 
Najviac gólov: Kríž 8, Majirský 6, Rečičár, J. Urban a A. Radčenko po 5 - Š. Macháč 8, Chudoba 7/3, Jurák 4, 

pok. hody: 2/1 - 4/3, vylúčení: 4 - 3, rozhodovali: Cipov a Klus, 134 divákov 
HK Agro Topoľčany - Tatran Prešov 28:27 (15:13), 
Najviac gólov: Hlinka 10/2, D. Michalka 7/2, Ďurček 3 - Hrstka 10/3, Číp 6, Lapajne a Vučko po 3, pok. hody: 

7/5 - 4/3, vylúčení: 5 - 6, rozhodovali: Daňo a Sabol, 330 divákov 
BASKETBAL 
SBL, 31. kolo: 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - KB Košice 84:102 (39:54) 

Najviac bodov: Amardi 30, Antoni 12, Marshall, Presutti po 10 - Marič 25, K”rner 22, Stamenkovič 15 
[Späť na obsah] 

 
 

17. Basketbalisti Interu podľahli tesne Komárnu 
[07.02.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Redakcia] 

 
http://www.24hod.sk/basketbalisti-interu-podlahli-tesne-komarnu-cl566088.html 

 
 

Na snímke s loptou Radoslav Rančík (Inter), vľavo v popredí Boban Tomič a vpravo Miles Bowman (obaja 
Komárno) počas zápasu 31. kola Eurovia SBL basketbalistov BK Inter Bratislava - MBK Rieker COM-THERM 
Komárno 7. februára 2018 v … 

Spišská Nová Ves 7. februára (TASR) - 

https://korzar.sme.sk/c/20755430/sportova-streda-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html
http://www.24hod.sk/basketbalisti-interu-podlahli-tesne-komarnu-cl566088.html


Inter Bratislava - MBK Rieker Com-therm Komárno 81:84 (35:33) 
Najviac bodov: R. Rančík 26, Kozlík 14, Barač 12 - Tomič 18, Djordjevič 17, Bowman 11 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - KB Košice 84:102 (39:54) 

Najviac bodov: Amardi 30, Antoni 12, Marshall, Presutti po 10 - Marič 25, Körner 22, Stamenkovič 15 
BC Prievidza - MBK Handlová 146:30 (58:14) 
Najviac bodov: Musil 32, Pipíška 31, Zorvan 21 - Dolník 10, Stehlík 6, Kubovič 5 
BK Levickí Patrioti - PP TV Raj Žilina 113:72 (48:39) 
Najviac bodov: Mijovič 22, Djurič 16, Bojanovský 14 - Diminič, Crnič po 15, Ďuriš 14 

[Späť na obsah] 

 
 

18. V I. hokejovej lige strelili Topoľčany Trnave dvanásť gólov 
[07.02.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/v-i-hokejovej-lige-strelili-topolcany-trnave-dvanast-golov-cl566103.html 

 
 

Topoľčany 7. februára (TASR) - 
HC Topoľčany - HK Trnava 12:0 (2:0, 5:0, 5:0) 
Góly: 9., 39., 43. Uhnák, 14. Malý, 22. Tábi, 29. Pekarčík, 33., 60. Gergel, 38. Nemček, 52. Laššo, 56. 

Podstavek, 59. Klenko. Rozhodovali: Adamec - Drblík, Makúch, vylúčení: 6:7, presilovky: 4:0, oslabenia: 1:0, 431 
divákov 

Prešov Penguins - HC Osmos Bratislava 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) 
Góly: 23. Prokop, 30. Novický, 55. Palko - 23. Novák, 46. Brodek. Rozhodovali: Švajka - Novotný, Janiga, 

vylúčení: 3:4, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 867 divákov 
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Ingema Michalovce 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) 

Góly: 19., 50. Jokeľ, 16. Halás. Rozhodovali: Vojtek - Znak, Šoltés, vylúčení: 3:8, presilovky: 0:1, oslabenia: 
0:0, 262 divákov 

HK’95 Považská Bystrica - HC Nové Zámky B 10:2 (1:0, 0:1, 9:1) 
Góly: 7., 49., 60. Zlocha, 45., 49. Koleda, 49. Turan, 50. Danielčák, 52. Leško, 56. Klíma, 57. Palovič - 39. 

Kudrna, 42. Hariš. Rozhodovali: Valachovič - Šefčík, Durmis, vylúčení: 2:6, navyše: Bednár (Považská) 10 minút 
za nešportové správanie, presilovky: 3:0, oslabenia: 1:0, 125 divákov 

HK Skalica - MHK Dubnica nad Váhom 7:2 (2:1, 4:0, 1:1) 
Góly: 24., 50. Kňazev, 6. Schmidt, 35. Jurák, 30. Škápik, 31. Kukliš, 35. Kotzman - 5. Hegyi, 58. Kluka. 

Rozhodovali: Druga - Beniač, Vyšný, vylúčení: 1:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 711 divákov 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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19. Okres Spišská meteorológovia varujú pred snežením: Až toľkoto cm môže 

spadnúť! 
[07.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/okres-spisska-meteorologovia-varuju-pred-snezenim-az-tolkoto-cm-moze-
spadnut-290990 

 
 

Meteorológovia varujú Spišskonoveský okres pred snežením. Platí pre nás výstraha prvého stupňa, 
prinášame podrobnosti. 

Odborníci Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) zdvíhajú varovný prst pred vyčíňaním 
Perinbaby. Pre okres Spišská Nová Ves vydali výstrahu prvého stupňa pred snežením. 

Tá platí na dnešný deň a to konkrétne od 07:00 až do 19:00 hodiny. „V okrese Spišská Nová Ves sa 

ojedinele očakáva výskyt sneženia, pri ktorom spadne 10 – 15 cm nového snehu. Uvedená výška nového snehu 
predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb).Predpokladaná výška 
nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uvádzajú 
meteorológovia. 

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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20. Pozrite si ľadovú nádheru Ľadopádu Šikľavá skala 
[07.02.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20755327/pozrite-si-ladovu-nadheru-ladopadu-siklava-skala.html 

 
 

Patrí k najkrajším zimným prírodným úkazom na Slovensku. 
MATEJOVCE NAD HORNÁDOM. Ľadopád Šikľavá skala sa nachádza medzi obcami Chrasť nad Hornádom a 

Matejovce nad Hornádom v okrese Spišská Nová Ves. Ide o vodopád nad rozsiahlym zlepencovým previsom, 

ktorého výška je približne 14 metrov. V zime sa z vodopádu tvorí ľadopád plný ľadových stien, stĺpov a cencúľov 
a patrí k najkrajším zimným prírodným úkazom na Slovensku. 

Ľadopád Šikľavá skala 
(9 fotografií) 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Vodič neubrzdil na klzkej vozovke. Reťazovú nehodu riešila polícia 
[07.02.2018; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/AR] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/304711-vodic-neubrzdil-na-klzkej-vozovke-retazovu-nehodu-riesila-policia 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Pri obci Odorín, v okrese Spišská Nová Ves, nedobrzdil vodič Oktávie na klzkej 

vozovke a spôsobil reťazovú nehodu automobilov. Na mieste zasahovali aj záchranári. 
V okrese Spišská Nová Ves musela zasahovať polícia, ktorá riešila reťazovú dopravnú nehodu. Pri tejto 

nehode nedobrzdil vodič Oktávie a nechal za sebou približne 20 metrov dlhú brzdnú dráhu a vrazil do áut pred 
sebou. 

Na ceste stálo pokazené policajné auto, ktoré nešlo naštartovať. Vodička Punta si všimla prekážku na ceste, a 
preto spomalila. Podobne zareagovala aj ďalšia žena, ktorá šoférovala Volkswagen. “Ja som išla pomaly. Aj tá 
pani, čo išla za nami, išla pomaly. Chceli sme sa zaradiť do druhého pruhu, aby sme stojace auto obehli. Ale 
neviem, čo sa stalo, lebo ten ďalší asi nevidel, že spomaľujeme,” povedala vodička Punta. 

Vodič Oktávie síce stúpil na brzdu, ale už sa nemohol zrážke vyhnúť. Na klzkej ceste auto nedokázalo 
dostatočne rýchlo zareagovať a zastaviť. 

Záchranári sa postarali o dieťa z Oktávie a vodičku Volkswagenu. Po ošetrení ich previezli do nemocnice. 
Dychové skúšky dopadli u vodičov s negatívnym výsledkom. 

embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 
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22. Vodič neubrzdil na klzkej ceste, dieťa previezli do nemocnice 
[07.02.2018; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/AR] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/304711-vodic-neubrzdil-na-klzkej-ceste-dieta-previezli-do-nemocnice 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Pri obci Odorín, v okrese Spišská Nová Ves, nedobrzdil vodič Oktávie na klzkej 

vozovke a spôsobil reťazovú nehodu automobilov. Na mieste zasahovali aj záchranári. 
V okrese Spišská Nová Ves musela zasahovať polícia, ktorá riešila reťazovú dopravnú nehodu. Pri tejto 

nehode nedobrzdil vodič Oktávie a nechal za sebou približne 20 metrov dlhú brzdnú dráhu a vrazil do áut pred 
sebou. 

Na ceste stálo pokazené policajné auto, ktoré nešlo naštartovať. Vodička Punta si všimla prekážku na ceste, a 
preto spomalila. Podobne zareagovala aj ďalšia žena, ktorá šoférovala Volkswagen. “Ja som išla pomaly. Aj tá 
pani, čo išla za nami, išla pomaly. Chceli sme sa zaradiť do druhého pruhu, aby sme stojace auto obehli. Ale 
neviem, čo sa stalo, lebo ten ďalší asi nevidel, že spomaľujeme,” povedala vodička Punta. 

Vodič Oktávie síce stúpil na brzdu, ale už sa nemohol zrážke vyhnúť. Na klzkej ceste auto nedokázalo 
dostatočne rýchlo zareagovať a zastaviť. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20755327/pozrite-si-ladovu-nadheru-ladopadu-siklava-skala.html
https://www.noviny.sk/krimi/304711-vodic-neubrzdil-na-klzkej-vozovke-retazovu-nehodu-riesila-policia
https://www.noviny.sk/krimi/304711-vodic-neubrzdil-na-klzkej-ceste-dieta-previezli-do-nemocnice


Záchranári sa postarali o dieťa z Oktávie a vodičku Volkswagenu. Po ošetrení ich previezli do nemocnice. 
Dychové skúšky dopadli u vodičov s negatívnym výsledkom. 

embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 
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23. Vodič nestihol zastať, spôsobil reťazovú haváriu 
[07.02.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20755412/vodic-nestihol-zastat-sposobil-retazovu-havariu.html 

 
 

Pre pokazené policajné auto sa v okrese Spišská Nová Ves zrazili tri ďalšie. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Polícia vyšetruje dopravnú nehodi pri obci Odorín v okrese Spišská Nová Ves. 

Ako na svojej internetovej stránke informuje TV JOJ, vodič Škody Octavia na klzkej vozovke nestihol včas 
zastaviť a po asi 20-metroch v šmyku vrazil do vozidiel pred sebou. 

Spôsobil tak reťazovú nehodu automobilov. 
Na mieste zasahovali aj záchranári. 
Ako prvé zastalo na ceste pokazené policajné auto, ktoré sa nedalo naštartovať. 
Vodička Fiatu Punto si všimla prekážku na ceste, a preto spomalila. 
Podobne zareagovala aj ďalšia žena, ktorá šoférovala Volkswagen Passat. 
“Ja som išla pomaly. Aj tá pani, čo išla za nami, išla pomaly. Chceli sme sa zaradiť do druhého pruhu, aby 

sme stojace auto obehli. Ale neviem, čo sa stalo, lebo ten ďalší asi nevidel, že spomaľujeme,” povedala pre TV 
JOJ vodička Fiatu Punto. 

Vodič Škody Octavia síce stúpil na brzdu, ale už sa nemohol zrážke vyhnúť. 
Na klzkej ceste auto nedokázalo dostatočne rýchlo zareagovať a zastaviť. 
Záchranári sa postarali o dieťa zo škodovky a vodičku volkswagenu. Po ošetrení ich previezli do nemocnice. 
Dychové skúšky dopadli u všetkých vodičov s negatívnym výsledkom. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Vodič neubrzdil na klzkej ceste, deti previezli do nemocnice 
[07.02.2018; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/AR] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/304711-vodic-neubrzdil-na-klzkej-ceste-deti-previezli-do-nemocnice 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Pri obci Odorín, v okrese Spišská Nová Ves, nedobrzdil vodič Oktávie na klzkej 

vozovke a spôsobil reťazovú nehodu automobilov. Na mieste zasahovali aj záchranári. 
V okrese Spišská Nová Ves musela zasahovať polícia, ktorá riešila reťazovú dopravnú nehodu. Pri tejto 

nehode nedobrzdil vodič Oktávie a nechal za sebou približne 20 metrov dlhú brzdnú dráhu a vrazil do áut pred 
sebou. 

Na ceste stálo pokazené policajné auto, ktoré nešlo naštartovať. Vodička Punta si všimla prekážku na ceste, a 
preto spomalila. Podobne zareagovala aj ďalšia žena, ktorá šoférovala Volkswagen. “Policajné auto tu stálo, lebo 
bolo pokazené. Ja som išla pomaly. Aj tá pani, čo išla za nami, išla pomaly. Chceli sme sa zaradiť do druhého 
pruhu, aby sme stojace auto obehli.” 

Policajné auto na ceste vypovedalo službu. Hliadka s ním nedokázala ani pohnúť, pretože nefunkčná 
elektronika všetko zablokovala. Dve vodičky za autom spomalili, ale tretí už nedobrzdil. “Neviem, čo sa stalo, ten 
ďalší asi nevidel, že spomaľujeme,” povedala vodička Punta. 

Vodič Oktávie síce stúpil na brzdu, ale už sa nemohol zrážke vyhnúť. Na klzkej ceste auto nedokázalo 
dostatočne rýchlo zareagovať a zastaviť. “Ja nemám veľkú škodu. Prakticky by som mohla odísť. Len treba 
škodovú udalosť spísať,” povedala vodička Punta. 

Oktávia a Volkswagen dopadli omnoho horšie. O dve deti z Oktávie a vodičku Volkswagenu sa starali 
záchranári. Zranení účastníci skončili v nemocnici. Lekári ich preventívne skontrolovali. 

“Požitie alkoholických nápojov nebolo zistené ani v jednom prípade. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel i 
dvaja spolujazdci z vozidla Škoda Oktávia a vodička z vozidla Volkswagen Passat ľahké zranenia,” uviedla Lenka 
Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice. 

embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 
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25. Basketbalisti Interu podľahli tesne Komárnu 
[07.02.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/basketbalisti-interu-podlahli-tesne-komarnu-cl566088.html 

 
 

Na snímke s loptou Radoslav Rančík (Inter), vľavo v popredí Boban Tomič a vpravo Miles Bowman (obaja 
Komárno) počas zápasu 31. kola Eurovia SBL basketbalistov BK Inter Bratislava - MBK Rieker COM-THERM 
Komárno 7. februára 2018 v … 

Spišská Nová Ves 7. februára (TASR) - 

Inter Bratislava - MBK Rieker Com-therm Komárno 81:84 (35:33) 
Najviac bodov: R. Rančík 26, Kozlík 14, Barač 12 - Tomič 18, Djordjevič 17, Bowman 11 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - KB Košice 84:102 (39:54) 

Najviac bodov: Amardi 30, Antoni 12, Marshall, Presutti po 10 - Marič 25, Körner 22, Stamenkovič 15 
BC Prievidza - MBK Handlová 146:30 (58:14) 
Najviac bodov: Musil 32, Pipíška 31, Zorvan 21 - Dolník 10, Stehlík 6, Kubovič 5 
BK Levickí Patrioti - PP TV Raj Žilina 113:72 (48:39) 
Najviac bodov: Mijovič 22, Djurič 16, Bojanovský 14 - Diminič, Crnič po 15, Ďuriš 14 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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26. 146:30!!! Zápas odvekých rivalov sa skončil šokujúcim výsledkom 
[07.02.2018; pravda.sk; Šport; 00:00; SITA] 

 
https://sport.pravda.sk/loptove-hry/clanok/457730-146-30-zapas-odvekych-rivalov-sa-skoncil-sokujucim-
vysledkom/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Ilustračné foto Autor: SHUTTERSTOCK 
MBK Handlová utŕžil v Prievidzi nevídaný debakel, keď podľahol 30:146 v stredajšom zápase 31. kola 

Slovenskej basketbalovej ligy mužov. 
Hostia ťahali za kratší koniec od začiatku zápasu, ich mizéria však vyvrcholila v tretej desaťminútovke, v ktorej 

dosiahli iba dva body a inkasovali až štyridsaťštyri. 
V závere ich ofenzíva trochu „ožila“ a dokázala zaťažiť konto domácich dvojciferným počtom bodov – hoci iba 

štrnástimi. 
V repríze vlaňajšieho finále play-off Inter Bratislava doma nestačil na Komárno 81:84. Úradujúcemu 

šampiónovi nevyšiel záver stretnutia. Do poslednej štvrtiny duelu išli z náskokom ôsmich bodov, ešte 29 sekúnd 
pred koncom zápasu viedli o bod. Napriek tomu dokázalo Komárno ukončiť šesťzápasovú víťaznú šnúru Interu. 

BK Inter Bratislava – MBK Rieker Com-therm Komárno 81:84 (20:18, 15:15, 24:18, 22:33) 
Najviac bodov: R. Rančík 26, Kozlík 14 – B. Tomič 18, Vuk Djordjevič 17 
BC Prievidza – MBK Handlová 146:30 (32:8, 26:6, 44:2, 44:14) 
Najviac bodov: Musil 32 (6 trojok), Pipíška 31 (5 trojok) – Dolník 10 (13 doskokov), Stehlík 6 
BK Levickí Patrioti – PP & TV Raj Žilina 113:72 (24:15, 24:24, 32:22, 33:11) 
Najviac bodov: Mijovič 22 (10 doskokov), Djurič16 – Diminič a Crnič po 15 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – KB Košice 84:102 (14:30, 25:24, 29:29, 16:19) 

Najviac bodov: Amardi 30, Antoni 12 – Marič 25 (5 trojok), Körner 22 
VŠEMvs Karlovka Bratislava – Iskra Svit 67:96 (10:21, 18:40, 27:20, 12:15) 
Najviac bodov: Hlivák 15, Abrhám 14 – Ivelja 20, Avramovič 17 
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27. Kráska zo Spiša, ktorá zabojuje vo finále Miss Slovensko: Toto o sebe 

prezradila Frederika (18)! 
[07.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/kraska-zo-spisa-ktora-zabojuje-vo-finale-miss-slovensko-toto-o-sebe-prezradila-
frederika-18-291015 
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Iba pred pár dňami sme sa dozvedeli zloženie finálovej dvanástky súťaže Miss Slovensko. Aj Spiš v nej má 
svoje želiezko v ohni. Je ním Frederika Chovancová. 

18-ročná Frederika Chovancová sa narodila v Levoči a hoci v nej súčasne aj žije, väčšiu časť svojho života 
prežila v Spišskej Novej Vsi, kde navštevovala aj základnú školu na sídlisku Západ. V súčasnosti je študentkou 

na súkromnej strednej odbornej škole v Trebišove, kde študuje odbor Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Ako 
jediná zástupkyňa Spiša sa dostala do finále prestížnej súťaže Miss Slovensko 2018. Prinášame vám s ňou 
rozhovor. 

Bola táto súťaž vašim snom? 
Súťaž Miss Slovensko nebola pre mňa nikdy nejakým obrovským snom. Bol to projekt, ktorý som obdivovala a 

s radosťou sledovala a môj doterajší malý úspech byť súčasťou finálovej dvanástky stále vnímam ako niečo, z 
čoho sa ešte možno zobudím. 

Kto vás do súťaže prihlásil? 
Na Miss Slovensko som sa prihlásila sama prostredníctvom elektronickej prihlášky, no presvedčili ma k tomu 

moji blízki, hlavne môj brat, ktorý ma v tom doteraz podporuje. 
Aká bola vaša reakcia a reakcia rodiny, keď ste postúpili do finále? 
Moja reakcia a reakcia mojej rodiny na toto zistenie bola veľmi príjemná a pozitívna. Cítila som nový 

neuveriteľný pocit toho, že sa mi otvárajú nové dvere do života, ktoré mi toho veľa prinesú. Rodina a priatelia boli 
na mňa veľmi hrdí, čo ma teší najviac. 

Čo všetko treba v takej súťaži vedieť, na čo všetko musíte byť počas nej pripravená? 
Dôležité v súťaži miss je byť ako miss. Každý si všíma, ako sa vyjadrujete, ako sa správate, ako chodíte a 

podobne. To sú veľmi dôležité veci. Ale určite je takisto veľmi dôležité, akým ste človekom. 
Spoznali ste sa už s ostatnými dievčatami, aký ste kolektív? 
Počas prvého sústredia v Bratislave, ktoré sa konalo minulý týždeň, sme mali veľa možností zoznámiť sa s 

dievčatami, a tak sme to naplno využili. Nie iba s finalistkami, ale aj s organizátormi súťaže Miss Slovensko máme 
veľmi dobrý vzťah, za čo som, samozrejme, veľmi vďačná. 

Čo všetko ste už ako finalistka absolvovali? 
Spolu s ďalšími finalistkami som počas prvého sústredenia absolvovala základné cviky chôdze a mediálne 

tréningy, na ktorých nás pripravujú, ako sa vyjadrovať a tváriť pred kamerou. Máme za sebou jedno z 
najdôležitejších fotení, čo je fotenie portrétov, ktoré budú čoskoro zverejnené. 

Keďže missky musia aj dobre vyzerať, musíte si udržiavať dobrú postavu pracne, alebo patríte k tým, čo 
nemajú s postavou problém? 

Miss Slovensko je predsa len súťaž, takže momentálne sa snažím čo najviac udržať si svoju postavu v 
kondícii. No nikdy som nemala problém s mojou postavou, ide skôr iba o spevnenie svalstva, no patrím k tým, čo 
majú tú „postavu od prírody” a problém s udržaním váhy nemajú. 

Čo očakávate od tejto súťaže? 
Táto súťaž je predsa len čosi, čo nás má niečo naučiť. Ak sa chcem posúvať týmto smerom, musím ovládať 

základné pravidlá, ktoré nás počas tejto súťaže učia. A takisto je to štart do väčšieho sveta, sveta možností, 
príležitostí a cestovania. 

Je niečo z čoho budete mať počas finálového večera najväčšiu trému? 
Finálový večer si chcem naplno užiť, ale určite bude mať každá z nás z niečoho trému. Myslím, že na to, z 

čoho, prídeme počas živého vysielania. 
Aké sú vaše záľuby, ako relaxujete? 
V mojom živote má podstatné miesto umenie – konkrétne hudba. Jedenásť rokov hrám na klavíri, milujem 

tanec a mojou relaxáciou je počúvanie klasickej inštrumentálnej hudby. Okrem toho sú mojou záľubou ešte aj 
knihy. 

Aký máte vzťah k Spišskej? 
Spišská Nová Ves bola mojím domov desať rokov, prežila som tam väčšiu časť môjho života. Za ten čas som 

si toto mesto stihla veľmi obľúbiť a bolo mi ľúto, keď som sa dozvedela, že sa budeme sťahovať. 
Aké sú vaše sny a plány do budúcna? 
Mojou momentálnou prioritou v živote je škola. V budúcnosti chcem vyštudovať vysokú školu a získať tak 

možnosť zamestnať sa ako učiteľka slovenského a anglického jazyka na strednej alebo vysokej škole. Mojím 
ďalším – ale tiež hlavným snom – je mať dobre zabezpečenú rodinu a byť dobrou mamou. 

Nezabudnite si pozrieť Frederiku Chovancovú aj na fotografiách v našej priloženej galérii. 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 
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Každoročné podujatie oceňovania športovcov sa nezadržateľne blíži. Prinášame vám zoznam nominovaných 
v jednotlivých kategóriách. 

Tvrdo trénujú, reprezentujú naše mesto a milujú šport. Reč je o nominovaných na najúspešnejších športovcov 
Spišskej Novej Vsi za rok 2017. 

V športovej hale v Spišskej sa uskutoční 15. februára od 17:00 hod. slávnostné vyhlásenie a ocenenie 
najúspešnejších športovcov mesta za rok 2017. 

Vyhodnotenie bude prebiehať v štyroch kategóriách a to jednotlivec do a nad 19 rokov, kolektív a tréner. 
Pozrite si zoznam tých, ktorí sú nominovaní. 

Jednotlivci nad 19 rokov 
- Adam Anoti, basketbal 
- Dominik Imrich , karate 
- Tomáš Kamas, vytrvalostný beh 
- Ján Koťuha, raketové modelárstvo 
- Peter Mlynarčík, športová streľba 
Jednotlivci do 19 rokov 
- Matej Baluch, atletika 
- Martina Dovčíková, basketbal 
- Lukáš Filip, športová streľba 
- Patrícia Garčárová, atletika 
- Nora Jenčušová, triatlon 
- Šimon Lörinc, aquatlon 
- Matej Majerčák, basketbal 
- Peter Petko, športová streľba 
- Erik Rády, florbal 
- Petra Rusnáková short track 
- Alexander Zekucia, ľadový hokej 
- Zoja Zimníkovalová, karate 
Kolektív 
- BK 04 AC LB, mladší žiaci 
- BK 97 STOVA, volejbal ženy 
- Športovo strelecký klub RD družstvo 
- Družstvo TJ Tatran, atletika ženy 
- FbK Kométa, ženy 
- FbK Young Arrows muži 
- FK NOVES SNV, dospelí 
- FK NOVES SNV, starší žiaci U 14 
- HK Spišská Nová Ves, kadeti 

- HC OSY, ľadový hokej ženy 
- Oddiel gymnastiky RTVŠ MIX 
- Volejbalový klub družstvo mladších žiačok 
- Športový klub basketbalu dievčat, žiačky U14 
Tréner 
- António da Cruz, športový klub basketbalu dievčat 
- Jozef Grega, FbK Kométa 
- Jaroslav Javorský, Karate klub 
- Ladislav Karaffa, HK SNV kadeti 
- Barbora Kežmarská, HC OSY 
- Lukáš Krajňák, BK 04 AC LB, mladší žiaci 
- Lukáš Mišenda, FbK Young Arrows muži 
- Branislav Ondáš, FK NOVES SNV dospelí 
Foto: archívne 
Zdroj: Dnes24.sk 
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Súčasťou veľtrhu bolo tiež odovzdávanie cien TOP a NAJ v cestovnom ruchu a plakety putovali aj do rúk 
primátorom a starostom oceneným v súťaži portálu Slovakregion. 

Výstavnú sezónu Incheby pre rok 2018 tradične otvorili veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour spolu s 
veľtrhom gastronómie Danubius Gastro. Od 25. do 28. januára v Inchebe nechýbali vystavovatelia, ktorí 
prezentovali zaujímavé krajiny, regióny, turistické organizácie a cestovné kancelárie. Podujatie sa uskutočnilo, tak 
ako každý rok, súbežne s výstavami Poľovníctvo a oddych a Wellness a fitness. Počas víkendu sa k akciám 
pridal aj 16. festival cestovateľských filmov Bubo bál - Camera Slovakia. 

Po prvýkrát v histórii mal veľtrh až troch partnerov - Nitriansky samosprávny kraj - Region Nitra, 
Moravskoslezský kraj a Žilinský turistický kraj. 

Aj tento rok sa predstavili všetky krajské organizácie cestovného ruchu a spolu s nimi v stánkoch prezentovali 
zaujímavosti a novinky z regiónov aj oblastné organizácie cestovného ruchu. 

Trenčín región chystá online predaj lístkov 
V prezentačnom stánku KOCR Trenčín región sa s ponukou na nadchádzajúcu turistickú sezónu počas 

štyroch dní konania veľtrhu predstavili členské oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR), konkrétne OOCR 
Trenčianske Teplice, OOCR Región horné Považie, OOCR región horná Nitra - Bojnice a OOCR Trenčín a 
okolie. „Zúčastnené organizácie prišli s bohatou ponukou propagačných materiálov, máp, či dokonca povestí z 
regiónu. Pre návštevníkov veľtrhu pripravili aj ochutnávku regionálnych špecialít," povedal predseda KOCR 
Trenčín región Juraj Gerlici. Tí, ktorí zavítali do stánku trenčianskej krajskej organizácie cestovného ruchu, mohli 
ochutnať napr. kúpeľné oplátky z Trenčianskych Teplíc, syry, zemiakové posúchy a krúpnu babu z horného 
Považia. 

V rámci kultúrneho programu sa predstavili gitarové duo v zložení Marek Kotian a Roman Mečiar, mladé 
speváčky Šimona a Michaela Tomíkové či gajdoš Viktor Štovčík. V stánku KOCR sa predstavilo aj Trenčianske 
múzeum v Trenčíne, ktoré predstavilo katovské remeslo. 

„Trenčín región sa pravidelne zúčastňuje veľtrhov, nielen v Bratislave, minulý týždeň sme boli v Brne a v máji 
sa predstavíme v Trenčíne ne Regiontour Expo. Chodíme tiež na lokálne podujatia, ktoré majú regionálny 
význam, aby sme verejnosti prezentovali, čo zaujímavé v kraji máme, lebo ľudia to často nevedia. Predstavíme im 
web stránku, kde si môžu naplánovať výlet - je tam zoznam zaujímavých miest alebo interaktívne mapy dostupné 
aj v oŕTline režime. V súčasnosti plánujeme inováciu, ktorou je možnosť online zakúpenia lístkov na podujatia. 
Zatiaľ túto novinku testujeme na Beckovskom hrade. Dúfame, že do letnej sezóny sa nám to podarí naplno 
sprevádzkovať. Ide nám o to, aby sa zjednodušil prístup ku kultúrnym pamiatkam v kraji," uviedla pre Obecné 
noviny Eva Frývaldská, výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región. 

KOCR ocenila najlepších v Trenčianskom kraji 
KOCR Trenčín región sa vôbec po prvýkrát rozhodla udeliť ocenenia pre najlepších v turizme Trenčianskeho 

kraja. Nominácie do kategórií TOP ubytovacie zariadenie, TOP inovácia v cestovnom ruchu či osobnosť 
cestovného ruchu predkladali jednotlivé OOCR z Trenčianskeho kraja. 

V kategórii TOP inovácia v cestovnom ruchu boli udelené dve ocenenia. Jedno pre Domček na strome (Tree 
House), ktorý bol postavený na stromoch v blízkosti kúpeľného parku v Trenčianskych Tepliciach. Ďalšou top 
inováciou v roku 2017 sa stal Mobilný turistický sprievodca Prievidza - moderná mobilná aplikácia pre 
návštevníkov mesta Prievidza, ktorá je dostupná v slovenčine aj v angličtine. „Podaril sa nám veľmi zaujímavý 
produkt, ktorý určite ocenia turisti, ktorí prídu do Prievidze. Mobilná aplikácia zahŕňa QR kódy, jednodotykové 
telefonovanie či jazykové mutácie," ozrejmil tvorca aplikácie Norbert Végh. 

Riaditelka Košice región turizmus dostala cenu ministra 
Cenu ministra dopravy a výstavby SR pre Osobnosť cestovného ruchu si počas veľtrhu prevzala výkonná 

riaditeľka Košice región turizmus Lenka Vargová Jurková. Krajská organizácia cestovného ruchu zabodovala 
vytvorením značky UNESCO na dosah, ktorá dodala destinácii novú modernejšiu rozvojovú líniu. „Tento moment 
si veľmi vážim. Musím však zdôrazniť, že ho vnímam v prvom rade ako ocenenie húževnatej práce a snaženia 
celého tímu našej organizácie. Preto patrí aj všetkým mojim kolegom, s ktorými sa snažíme, aby bol Košický kraj 
stále zaujímavejšou turistickou destináciou. Moje vrúcne poďakovanie patrí aj celej mojej rodine, ktorá ma v tejto 
náročnej práci vždy podporuje," uviedla Lenka Vargová Jurková. Zdôraznila, že dynamický rozvoj cestovného 
ruchu v Košickom kraji je možný len vďaka efektívnej spolupráci: „Podarilo sa nám nastaviť a stabilizovať funkčnú 
spoluprácu s členskými oblastnými organizáciami cestovného ruchu. Dôležité je ale aj partnerstvo s 
podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v tomto odvetví. Vo všeobecnosti platí, že cestovný ruch sa rozvíja iba 
vďaka kvalitnejším službám, a to je spoločný záujem nás všetkých," doplnila čerstvo ocenená riaditelka. 

V stánku sa predstavili aj dopravcovia 
V stánku Košice región po prvý raz vystavovali aj spoločnosti zo sféry verejnej dopravy - Turkish Airlines, 

Letisko Košice a Eurobus. „Práve dopravcov považujeme za mimoriadne dôležitých partnerov v spoločnej snahe 
o rozvoj turizmu. V spolupráci s nimi dokážeme zabezpečiť lepšiu dopravnú obslužnosť určitých miest a tým aj 
vplývať na ich návštevnosť," uviedla výkonná riaditelka Košice región turizmus Lenka Vargová Jurková. Jedným 
príkladom je zabezpečenie sezónnej kyvadlovej autobusovej dopravy v Slovenskom raji v spolupráci s dopravcom 
Eurobus. Pre destináciu je cenná tiež spolupráca s Turkish Airlines a Letiskom Košice pri návštevách 
zahraničných novinárov a blogerov, ktorí šíria zvesť o Košickom regióne, dokonca aj v ázijských krajinách. 
Zjednocujúcim prvkom samotného stánku Košice región je značka “UNESCO na dosah”, ktorá charakterizuje a 
vyzdvihuje najväčšiu prednosť destinácie Košice región - 18 pamiatok Svetového dedičstva UNESCO dostupných 
autom do 100 minút z Košíc. Košice región turizmus pre návštevníkov veľtrhu pripravila virtuálnu návštevu 
regiónu cez VR-okuliare, živú sochu M. R. Štefánika a mnoho ďalších zaujímavostí. 

Bratislavský región pokrstil dve nové brožúry 



„Bratislavský kraj má nádherný vinársky región, cyklotrasy, golfové areály, historické aj prírodné pamiatky. 
Našou prioritou je odprezentovať atrakcie celého kraja, nielen pre jeho obyvateľov, ale aj za hranicami kraja. 
Centrum Bratislavy prejde turista za pol dňa, sadne na loď a ide naspäť do Viedne alebo Budapešti, my chceme 
ukázať viac, pretože bratislavský región má čo ponúknuť, len o tom musíme viac hovoriť," vyjadril sa bratislavský 
župan Juraj Droba. Na bratislavskom veľtrhu KOCR pokrstila dve nové tematické brožúry. Pivo a bedeker 
pivného gurmána, ktorý hovorí o histórii výroby piva a tradičných pivovarov na území bratislavského regiónu a na 
Záhorí. Druhou bola brožúrka Tradičné recepty, ktorá približuje lokálnu gastronómiu a odhaľuje 20 receptov z 
bratislavského regiónu. Súčasťou expozície bola prezentácia nielen bratislavského regiónu a Bratislavy, ale aj 
regiónov Senec, Malé Karpaty a Záhorie. Za expozíciou stánku bratislavského regiónu stojí grafička Dominika 
Kramerová, ktorá vyštudovala grafický dizajn v New Yorku a Amsterdame. Pracovné skúsenosti zbierala 
napríklad v časopise Cosmopolitan a vydavateľstve Abrams Books. V Prahe i Tel Avive pracovala ako grafička na 
voľnej nohe a momentálne pôsobí na Malte. 

Kraj kultúrnych pamiatok 
Na aktuálny 24. ročník ITF Slovakiatour pripravila KOCR Severovýchod Slovenska, ktorá už od roku 2013 

zabezpečuje prezentáciu Prešovského kraja, špeciálnu, tematicky ladenú expozíciu. PSK sa prezentoval ako kraj 
kultúrnych pamiatok. „Téma sa prenesie aj do následnej letnej kampane, našou snahou je posilniť propagáciu 
kultúrnych zaujímavostí kraja, ktoré skutočne predstavujú veľké bohatstvo a silný turistický potenciál. 
Nadväzujeme zároveň na Európskou úniou vyhlásený Európsky rok kultúrneho dedičstva," uviedol Martin 
Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska. 

Expozícia ladená v štýle hradnej galérie patrila k vizuálne najpútavejším miestam výstavy. Jednotlivé obrazy 
na starovekých múroch ponúkli pohľad na kultúrne pamiatky kraja. 

Prešovský kraj má na svojom území takmer 4000 väčších i menších kultúrnych pamiatok, štyri zo siedmich 
lokalít UNESCO, najviac obnovovaných hradov, 27 unikátnych drevených kostolíkov, kráľovské mestá, skanzeny 
či múzeá a galérie s bohatými expozíciami. V expozícii zastúpilo jednotlivé regióny kraja sedem oblastných 
organizácií cestovného ruchu. Okrem propagačných materiálov návštevníci mohli ochutnať výrobky z 
Prešovského kraja, model Chodníka korunami stromov Bachledka a na miniatúry drevených chrámov. 

Odovzdali NAJ v cestovnom ruchu Prešovského kraja 
Ocenenia si prevzali osobnosti cestovného ruchu, najlepšie produkty CR a tiež víťazi online hlasovania 

verejnosti - NAJ zariadenia, NAJ zamestnanec a NAJ produkt online hlasovania. Na odovzdávanie zavítala aj 
legenda medzi horskými vodcami a záchranármi Pavel Rajtár, ktorý si prevezal ocenenie za celoživotný prínos. 
Ocenenia odovzdali predseda PSK Milan Majerský a predseda KOCR Severovýchod Slovenska Michal Sýkora. 

Svätomariánska púť v Bratislave 
KOCR Severovýchod Slovenska predstavil v Bratislave aj nový pripravovaný produkt pútnického turizmu 

Svätomariánska púť. Išlo o v poradí druhú prezentáciu na medzinárodných výstavách. Nový produkt pútnického 
turizmu prezentovala už KOCR na výstave Regiontour v Brne, ktorú navštívilo vyše 30 000 ľudí. Po Bratislave 
spoznajú mariánske miesta na poľsko-slovenskom pohraničí aj návštevníci februárového veľtrhu Holiday World v 
Prahe, v marci na veľtrhu GLOBalnie v Katowiciach a v novembri na výstave TT vo Varšave. 

Projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu") je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - 
Slovensko 2014-2020. Projekt má za úlohu vytvoriť nový produkt cestovného ruchu, ktorý je inšpirovaný 
najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela. Súčasťou je dobudovanie prvkov turistickej 
infraštruktúry na vybraných pútnických miestach. KOCR je jedným z 13 partnerov projektu. 

Naj primátorom je Jozef Trstenský 
Aj tento rok mohli ľudia zahlasovať o Naj mesto a Naj obec, Naj primátora a Naj starostu na portáli 

Slovakregion. Súťaž o Naj mesto a obec prebehla už desiatykrát a o Naj starostu a primátora šiestykrát. Hlasy 
bolo možné odovzdať od 1. apríla do 31. októbra minulého roku. 

Naj obcou na Slovensku sa s počtom hlasov 41 566 stala Halič z lučeneckého okresu. Jej významným 
propagátorom v rámci súťaže bol moderátor Jožo Pročko, vďaka ktorému sa podarilo zviditeľniť obec natoľko, že 
získala o 25-tisíc hlasov viac ako obec Vinodol, ktorej patrí druhé miesto. J. Pročko prišiel prebrať cenu namiesto 
starostu Juraja Machavu. „Halič je naozaj nádherná dedina a ja som lokálpatriot. Oslovoval som ľudí, ktorí prišli 
do Halíče a povedal im, aby v súťaži za ňu hlasovali, ak sa im tam páčilo. Máme veľa akcií, 5 kultúrnych 
pamiatok, cirkev v roku 1727 uznala, že sa tu stal zázrak…s tým sa máloktoré miesto môže pochváliť a takmer 
nikto o tom nevie…," vykreslil moderátor ako, podľa neho, treba stále obec zviditeľňovať nielen medzi domácimi. 
Tretie miesto v súťaži získala obec Spišské Tomášovce s počtom hlasov 15 544. V kategórii Naj mesto sa na 
treťom mieste umiestnila Spišská Nová Ves, ktorej minulý rok patrilo prvenstvo a na druhej priečke skončilo 

mesto Brezno, nováčik medzi ocenenými. Najvyšší stupienok obsadilo mesto Liptovský Mikuláš (25 901) a cenu 
na ITF Slovakiatour prišiel prevziať primátor podtatranskej metropoly Ján Blcháč z rúk Petra Juríka, usporiadateľa 
súťaže. „Liptovský Mikuláš je historicky zaujímavé, ale aj moderné mesto súčasnosti. Máme 25 

výročie Slovenskej republiky a práve v Liptovskom Mikuláši sa diali dejiny. V súčasnosti je možné povedať, že 
je mestom olympijských víťazov. Teším sa, že v Liptovskom Mikuláši sa organizujú celoslovenské podujatia, či už 
folklórne alebo ochotnícke, spoločenské a ďalšie, " uviedol primátor. 

V minulom roku súťaž Slovakregionu o Naj obec vyhrala dedina Smižany zo spišskonovoveského okresu. 
Úspech sa v tomto roku síce neopakoval, ale jej dlhoročný štatutár predsa len aj tento rok vystúpil na pódium pre 
víťazov vyhral prvé miesto v kategórii Naj starosta. Michal Kotrady si prišiel prevziať cenu osobne „Chcem 
poďakovať všetkým svojim podporovateľom a portálu Slovakregion, že už niekoľko rokov robí veľa práce, aby 
zviditeľnil slovenské mestá, obce a ich primátorov a starostov," uviedol starosta pri preberaní ceny. 



Naj primátorom sa stal primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský: „Ocenenie považujem za 
vyvrcholenie svojej komunálnej kariéry, som primátorom od roku 1996, čiže som primátor z minulého tisícročia. 

Obhájiť primátorské miesto v 21. storočí nie je jednoduché a o to som bol viac prekvapený, som rád, že takéto 
ocenenie môžem prevziať. Je to pre mňa veľká česť, ale aj záväzok dokázať občanom Nového Mesta nad 
Váhom, ale aj celého Trenčianskeho kraja, že si ho skutočne zaslúžim. Už ako povedal pán Pročko, doma nie je 
nikto prorokom a to platí aj na primátora, pretože človek sa každodenne stretáva s problémami svojich občanov." 
V závere primátor vyjadril radosť z toho, že Nové Mesto nad Váhom bolo nezávislým inštitútom INEKO vyhlásené 
ako najlepšie hospodáriace mesto za rok 2014 a 2016 v roku 2015 získalo v rebríčku tretie miesto. 

Súťaž portálu Slovakregion pokračuje aj tento rok a verejnosť opäť za Naj mesto a obec a Naj primátora a 
starostu môže hlasovať od 1. apríla 2018 na webovej adrese www.slovakregion. sk. 

(ig) 
Snímky: ig 
— 
Foto: 
Pracovníci Trenčianskeho hradného múzea sa predstavili v dobových kostýmoch. 
Návštevníci si mohli pozrieť Chodník korunami stromov v Bacheldovej doline v zmenšenej podobe. 
Cenu NAJ v cestovnom ruchu Prešovského kraja si prevzal aj primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš. 
Slovakregion odovzdal ocenenia Naj starosta/primátor a Naj mesto/obec Slovenska. 
Na slávnostnom otvorení 24. ročníka veľtrhu vystúpil hudobno-tanečný súbor z Bulharska. 

[Späť na obsah] 

 
 

30. NKÚ preveroval nakladanie s dlhodobým finančným majetkom v 50 

mestách a obciach 
[06.02.2018; Obecné noviny; KONTROLA, POZVÁNKA; s. 8,9; nkú] 

 
 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ako nezávislá kontrolná inštitúcia pre oblasť samosprávy, 
vykonal kontrolu, pri ktorej zisťoval, ako nakladali subjekty územnej samosprávy s majetkovými účasťami v 
obchodných spoločnostiach. 

Dôvodom pre kontrolu bol veľký objem majetku, ktorý obce vykazovali ako podiely v obchodných 
spoločnostiach, ako aj závažné nedostatky zistené počas predchádzajúcich kontrol vykonaných úradom v tejto 
oblasti. 

Vybrané údaje zistené kontrolou 
Kontrolou v 50 mestách a obciach na území celej Slovenskej republiky bol preverený dlhodobý finančný 

majetok obcí v sume 227,03 milióna eur. Preverená hodnota majetku bola súčtom podielov kontrolovaných obcí 
na základnom imaní v 168 obchodných spoločnostiach. Podiel preverených údajov na údajoch za všetky obce 
Slovenskej republiky zobrazuje nasledujúca tabuľka. 

K 31. decembru 2016 tvoril dlhodobý finančný majetok podiel 10,44 % na celkovej hodnote majetku obcí. 
Vyšší podiel vykázalo 23 obcí, nižší podiel 27 obcí. V prepočte na jedného obyvateľa pripadla suma 245,45 eura 
z hodnoty dlhodobého finančného majetku, pričom najvyššia hodnota predstavovala sumu 1298,96 eura. Dve 
najvyššie hodnoty boli vykázané v obciach, ktoré vlastnili obchodné spoločnosti prevádzkujúce termálne 
kúpaliská, a to Štúrovo a Veľký Meder. 

Počty obchodných spoločností, ktoré boli zoskupené do kategórií podľa výšky vlastníckeho podielu obce v 
súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania, zobrazuje nasledujúci graf.l: Najpočetnejšia bola 
kategória obchodných spoločností D100, kde bola obec jediným vlastníkom, čo spolu s kategóriou D50+ 
(podstatný vplyv, kde obec vlastnila nadpolovičný podiel), tvorilo takmer 57,74 % obchodných spoločností. 
Relatívne vysoký podiel spoločností s majetkovým podielom pod 20 % (D20-) vyplynul zo spoluvlastníctva 
vodárenských spoločností, kde jednotlivé obce mali nízky vlastnícky podiel, ale celá obchodná spoločnosť bola vo 
vlastníctve samosprávy. 

Najčastejšie zistené nedostatky 
Preverením dlhodobého finančného majetku obce a správnosti jeho vykazovania, nakladania obce s 

majetkovými podielmi v obchodných spoločnostiach a kontrolnej činnosti obce v obchodných spoločnostiach 
neboli zistené žiadne nedostatky v šiestich obciach, a to Chynorany, Martin, Oravská Polhora, Stará Tura, 
Tvrdošín a Vrútky. 

Protokol o výsledku kontroly bol vypracovaný v 44 obciach, pričom nedostatky boli najčastejšie zistené v 
nasledujúcich oblastiach: 

1. Porušenie postupov a procesov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi2) pri nakladaní s 
majetkovými podielmi obcí v obchodných spoločnostiach. 

2. Nesprávne financovanie činnosti obchodných spoločností. 
3. Vykazovanie údajov o dlhodobom finančnom majetku, ktoré neboli spoľahlivé alebo porovnateľné, v účtovej 

závierke obce. 
4. Nepresné vyčíslenie výsledku hospodárenia obce. 
Porušenie postupov a procesov 



Nedostatky v tejto oblasti boli zistené najmä v prípadoch, keď vymenovanie členov orgánov obchodných 
spoločností nebolo schválené obecným zastupiteľstvom, ďalej ak absentovali zákonom stanovené náležitosti 
(chýbalo sídlo spoločnosti, presná identifikácia osôb menovaných do orgánov spoločnosti), v dokumentácii 
súvisiacej so založením obchodnej spoločnosti (alebo pri vykonávaní zmien v obchodnej spoločnosti), resp. 
neboli v súlade so zákonom rozdelené kompetencie medzi štatutára obce a zastupiteľstvo. Takéto nedostatky boli 
zistené napr. v Giraltovciach, Myjave, Sládkovičove, Spišskej Novej Vsi a Vrábľoch. 

Účtovanie o majetkových podieloch na nesprávnych majetkových účtoch v účtovníctve obce bolo zistené napr. 
v Bratislave-Starom Meste, Dobšinej, Komjaticiach, Partizánskom, Revúcej a Skalke nad Váhom. V tejto oblasti 
bolo zároveň zistené porušenie finančnej disciplíny v sume 2,52 milióna eur v Bratislave-Petržalke, a to pri 
obstarávaní dlhodobého finančného majetku prostredníctvom zvýšenia základného imania obchodnej spoločnosti, 
v ktorej bola obec jediným vlastníkom. Finančné prostriedky použité na zvýšenie základného imania boli získané 
z prijatého úveru, pričom podľa pravidiel prijatia a použitia úverových prostriedkov pre obce a vyššie územné 
celky bolo možné použiť úverové prostriedky len na úhradu kapitálových výdavkov, t. j. na obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku. 

Nesprávne financovanie činnosti 
Financovanie činnosti obchodných spoločností v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi bolo 

zistené v prípadoch, keď bol majetok obce vložený do obchodnej spoločnosti bez zvýšenia jej základného iman ia 
(napr. v Cíferi, Šuranoch, Tlmačoch a Tvrdošovciach) alebo keď bol obcou ako vlastníkom poskytnutý príspevok 
na úhradu straty obchodnej spoločnosti (napr. v Prešove a Pezinku). 

Ďalšie nedostatky boli zistené pri poskytovaní dotácií obchodným spoločnostiam a pri ich vyúčtovaní (napr. v 
Čadci, Moldave nad Bodvou, Ružomberku), pričom dotácie boli v niektorých prípadoch poskytnuté aj na 
zabezpečenie činností, ktoré tvorili hlavný predmet podnikania obchodnej spoločnosti, t. j. mali byť obciam 
fakturované. 

Vykazovanie údajov 
Nedostatky boli zistené v prípadoch, keď údaje uvedené v účtovnej závierke obce boli vykázané vo vyššej ako 

reálnej hodnote z dôvodu, že neboli tvorené opravné položky, napr. v Banskej Štiavnici, Hlohovci, Hnúšti, Veľkom 
Mederi a Žiari nad Hronom. Inventarizácia dlhodobého finančného majetku bola vykonávaná len formálne v 
prípadoch, keď neboli zistené rozdiely medzi hodnotou majetku v účtovníctve obce v porovnaní s hodnotou podľa 
výpisu zo strediska cenných papierov, resp. dokumentácia neobsahovala všetky náležitosti (napr. v Dunajskej 
Lužnej, Lučenci, Nemšovej a Šali). V poznámkach k účtovnej závierke obce neboli uvedené všetky údaje týkajúce 
sa vlastníckych podielov obce v obchodných spoločnostiach, resp. uvedené údaje neboli spoľahlivé a 
porovnateľné v prípadoch, keď rovnaké údaje za jednu obec boli vykázané rozdielnym spôsobom alebo údaje 
neboli aktuálne (napr. v Prakovciach, Štúrove a Zvolene). 

Nepresné vyčíslenie výsledku hospodárenia 
Výsledok hospodárenia obce bol vyčíslený nesprávne v prípadoch, keď boli finančné transakcie medzi obcami 

a nimi vlastnenými obchodnými spoločnosťami nesprávne účtované alebo keď boli uvedené transakcie nesprávne 
zatriedené do kategórií ekonomickej klasifikácie, napr. v Bardejove, Hornom Srní, Lábe, Kolárove a Snine. 
Zistené rozdiely neboli významné, ale mali vplyv na tvorbu fondov obce v nasledujúcich obdobiach. 

Iné - systémové nedostatky 
Okrem zistení, ktoré vyplynuli z nedodržiavania zákonom stanovených povinností, boli identifikované prípady, 

ktoré právne predpisy upravovali len všeobecne, pričom obce mali možnosť nastaviť pravidlá fungovania podľa 
konkrétnych podmienok obce. Z dôvodu formálneho prístupu obcí boli identifikované nasledujúce problematické 
oblasti: 

1. Nefungujúci, resp. formálny kontrolný systém. 
2. Obmedzená možnosť výkonu vlastníckych práv. 
3. Stratové hospodárenie obchodných spoločností. 
Kontrolný systém 
Pretrvávajúce problémy boli zistené v oblasti vykonávania kontroly v prípadoch, keď obchodné spoločnosti 

vlastnené obcami neboli predmetom kontroly hlavného kontrolóra obce alebo bolo zistené neplnenie zákonných 
povinností dozornej rady ako kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti, pričom obec mala v orgáne svojich 
zástupcov, napr. v Bratislave-Novom Meste, Námestove a Zohore. Formálny výkon činnosti dozorných rád bol 
Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky zistený aj pri kontrole pôsobnosti dozornej rady vo vybraných 
obchodných spoločnostiach v roku 2015. Na základe zistených skutočností bol vyhodnotený vnútorný kontrolný 
systém obcí v oblasti dlhodobého finančného majetku ako neúčinný. 

Obmedzená možnosť výkonu vlastníckych práv 
Takéto obmedzenie bolo zistené v prípadoch, keď väčšinový podiel obchodnej spoločnosti bol v súkromnom 

vlastníctve a obec nemala vplyv na prijímanie rozhodnutí z dôvodu malej výšky svojho podielu na hlasovacích 
právach celej spoločnosti, pričom počas existencie obchodnej spoločnosti vznikli názorové rozdiely medzi 
spoločníkmi v otázkach ďalšieho financovania alebo riadenia obchodnej spoločnosti, napr. v Nižnej, Prievidzi a 
Stupave. 

Uvedený problém bol osobitne významný v prípadoch stratového hospodárenia obchodnej spoločnosti. V 
jednom prípade bola obec Nižná vylúčená z obchodnej spoločnosti ako spoločník v súlade s právoplatným 
rozhodnutím súdu z dôvodu, že obec ako spoločník s menšinovým podielom pod 20 % neprispela na úhradu 
straty obchodnej spoločnosti, v súlade s uznesením valného zhromaždenia uvedenej obchodnej spoločnosti. 

Stratové hospodárenie obchodných spoločností 
Hlavným cieľom fungovania obchodnej spoločnosti, prostredníctvom ktorého boli špecifikované prínosy, má 

byť dosahovanie zisku. Zisk za všetky roky svojej činnosti v období rokov 2013 až 2016 vykázalo iba 63 



obchodných spoločností, t. j. 37,50 %. Priamy finančný prínos v podobe vyplatenia podielu na zisku bol zistený 
len u 35 obchodných spoločností (20,83 %). V prípadoch, keď zisk obchodnej spoločnosti nebol vyplatený jej 
vlastníkom, rástla hodnota vlastného imania 1) obchodnej spoločnosti. Zároveň sa tým zvyšovala aj hodnota 
majetku obcí, ktoré boli vlastníkmi takýchto spoločností. Majetkový prínos pre obec, v podobe vyššej skutočnej 
hodnoty v porovnaní s jej účtovnou hodnotu počas celého obdobia rokov 2013 až 2016, bol zistený pri 89 
obchodných spoločnostiach (52,98 %). 

Ako negatívny jav bolo vyhodnotené, že stratu za všetky roky činnosti v období rokov 2013 až 2016 vykázalo 
39 obchodných spoločností (23,21 %). Vlastníctvo stratových obchodných spoločností, ktoré neboli finančným ani 
majetkovým prínosom, odôvodňovali obce prostredníctvom nefinančných prínosov, a to najmä v oblasti udržania 
zamestnanosti, resp. zabezpečenia služieb, ktoré neboli schopní alebo ochotní poskytnúť iní dodávatelia. 
Stratové hospodárenie obchodných spoločností bolo zároveň príčinou zníženia celkovej hodnoty majetku tých 
obcí, ktoré boli ich vlastníkmi. 

Činnosti zamerané na dosiahnutie nefinančných prínosov možno realizovať aj iným spôsobom vtedy, ak obec 
mala možnosť priamo ovplyvniť ich vykonávanie, preto boli formulované systémové odporúčania. 

Systémové odporúčania 
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky identifikoval zistenia, na základe ktorých bolo formulovaných 

celkom 55 odporúčaní pre jednotlivé obce. Zároveň po analýze zistení vo všetkých 50 obciach boli dané tieto 
hlavné systémové odporúčania: 

1. Vytvoriť systém pravidelného monitorovania a hodnotenia hospodárenia obchodných spoločností s 
vlastníckym podielom obce, vrátane ich finančného prínosu pre obec. 

2. Systém monitorovania prepojiť s inými aktivitami obce, napr. v oblasti zostavenia programového rozpočtu, 
jeho monitorovania a vyhodnocovania. 

3. Analyzovať nevyhnutnosť činností a spôsob ich financovania v prípade, keď tieto činnosti pre obec 
vykonávajú obchodné spoločnosti, ktoré dlhodobo hospodária so stratou. Na základe výsledkov analýzy, ktorá 
zohľadní aj veľkosť vlastníckeho podielu obce na obchodnej spoločnosti a vplyv obce na jej riadenie, zvážiť 
zmenu obchodnej spoločnosti na iný typ organizácie, napr. na príspevkovú organizáciu, prípadne predať 
obchodný podiel alebo zrealizovať zánik obchodnej spoločnosti. 

4. Dôsledne uplatňovať vlastnícke práva; vyžadovať plnenie povinností dozornej rady, ako kontrolného orgánu 
obchodnej spoločnosti, prostredníctvom osôb menovaných do dozornej rady obcou. 

5. Zohľadňovať význam obchodných spoločností s majetkovým podielom obcí v plánoch kontroly hlavného 
kontrolóra. 

Obce prijali spolu 222 opatrení, ktoré boli zamerané na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, ako aj 
na získanie finančných prostriedkov od obchodných spoločností v prípadoch, keď im boli poskytnuté 
neoprávnene. Plnenie prijatých opatrení, vrátane vyhodnotenia ich účinnosti, bude Najvyšší kontrolný úrad 
Slovenskej republiky kontrolovať a monitorovať. 

(nkú) 
— 
Prehľad výsledku hospodárenia obchodných spoločností zobrazuje nasledujúci graf: 
Počet spoločností podľa výsledku hospodárenia 
Vždy zisk 63 
Nerovnomerne 66 
Vždy strata 39 
1) Podiel obce na vlastníctve obchodnej spoločnosti: D100 = 100-percentný vlastnícky podiel obce, D50+ = 

viac ako 50 %, D20+ = viac ako 20 %, D20- = 20-percentný a menší podiel vlastníctva obce. 
2) Najmä zákon o obecnom zriadení, zákon o majetku obcí, obchodný zákonník, zákon o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákon o účtovníctve. 
3) Vlastné imanie predstavuje rozdiel medzi hodnotou celého majetku obchodnej spoločnosti (aktíva) a 

hodnotou všetkých jej záväzkov, súčasťou vlastného imania je základné imanie, ktoré vyjadruje súčet všetkých 
vkladov všetkých spoločníkov a je zapísané v obchodnom registri. 

Kontrolou overené Spolu za 
SR 

Podiel 
(%) 

Dlhodobý finančný majetok v mil. 
eur 

227 1 600 

Počet obchodných spoločností 168 876 
D100 83 
D50+ 14 
D20+ 31 
D2040 

[Späť na obsah] 

 
 

31. V spišskonovoveskej „drevárke" pribudne nový študijný odbor 
[06.02.2018; Obecné noviny; Školstvo; s. 15; ts - KSK] 

 
 



Od nového školského roka 2018/2019 budú mať končiaci deviataci v Spišskej Novej Vsi ďalšiu možnosť - 

študijný odbor technik drevárskych CNC zariadení v SOŠ drevárskej. 
Už niekoľko rokov upozorňujú zamestnávateľské združenia a zväzy, že na Slovensku nastane veľký problém 

s nedostatkom odborne vzdelanej pracovnej sily, predovšetkým v robotníckych profesiách. Zväz spracovateľov 
dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) sa svojimi aktivitami snaží v rámci pripomienkového procesu i tvorbou 
legislatívy zlepšiť situáciu v odbornom vzdelávaní stredoškolskej mládeže. 

Jednou z priorít Zväzu spracovateľov dreva SR je aj projekt duálneho vzdelávania, v ktorom aktívne 
participujú veľkí zamestnávatelia z drevospracujúceho priemyslu (SANAS, a. s. Sabinov, DECODOM, s. r. o. 
Topoľčany) ale i stredne veľkí a malí zamestnávatelia (drevostavbári, živnostníci, stolári), ale aj reforma 
stredoškolského vzdelávania a odbornej prípravy (RSVOP), v rámci ktorej vzniká novela zákona o odbornom 
vzdelávaní. 

Zväz vo svojich radoch združuje aj stredné odborné školy, z ktorým sa mnohé stali centrami excelentnosti 
nielen vďaka svojej dlhoročnej tradícii, ale predovšetkým súčasnou úspešnou ambíciou o moderné formy a 
metódy vzdelávania v odboroch, ktorých úspešní absolventi sú na trhu práce nenahraditeľní a žiadaní. 

V školskom roku 2017/18 sa skončí experimentálne overovanie stredoškolského odboru „technik 
drevostavieb", ktorý si počas štyroch rokov trvania našiel priaznivcov a žiakov v štyroch stredných odborných 
školách drevárskych na Slovensku. Najstaršou, ktorá sa právom hrdí najväčšou tradíciou vo vzdelávaní 
drevárskych odborov, je Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi. História školy siaha až do 

Rakúska Uhorska, do 19. storočia, keď školu dňa 24. septembra 1899 slávnostne otvoril Šándor Hegedús, 
minister obchodu, v prítomnosti Alberta Víga, hlavného riaditeľa priemyselného vyučovania ministerstva školstva. 
Škola dostala názov Maďarská kráľovská štátna drevopriemyselná odborná škola v Spišskej Novej Vsi (Igló 

magyar királyi állámi faipari szakiskola). Už vtedy kompetentní žiadali, aby mesto podporovalo rozkvet školy, ktorý 
bude závisieť od práce učiteľov pri vyučovaní žiakov, pri spájaní teórie s praxou. Zdôraznil, že nestačí iba vyškoliť 
remeselníkov, ale je potrebné postarať sa aj o ich živobytie a to je možné dosiahnuť len vtedy, keď škola udrží 
kontakt s bežnou praxou a životom, keď remeselník bude môcť kráčať ďalej, keď bude môcť rozvíjať získané 
poznatky a praktický cit, ktorý nadobudol v škole. 

Nielen na tento odkaz sa dnešná moderná škola odvoláva. Svojou ponukou odborného vzdelávania sa trvalo 
hlási k priemyselnému odvetviu, ktoré bolo a je typické pre región Spiša. Dnes sa práve tu rozvíjajú existujúce a 
otvárajú nové drevárske a nábytkárske remeselnícke živnosti. Staré tradície, odborná zručnosť majstrov, potreba 
navrhovať a vyrábať kvalitný a luxusný nábytok a bytové interiéry, sú určujúce faktory, ktoré inšpirujú tradičnú 
„drevárku", aby vychovávala odborníkov teoreticky i prakticky vzdelaných v oblasti drevárstva a nábytkárstva. 

Aj preto od nového školského roka 2018 - 2019 pribudne nová možnosť pre končiacich deviatakov. Bude to 
študijný odbor, ktorý bude zameraný na výchovu a prípravu v experimentálne overovanom študijnom odbore 3345 
K technik drevárskych CNC zariadení v dvoch zameraniach, 01 v drevárskej výrobe a 02 - v nábytkárskej výrobe. 
Zahŕňa teoretické vyučovanie a praktickú prípravu žiakov, ktorí úspešne ukončili 9. ročník základnej školy. Cieľom 
odbornej prípravy v tomto študijnom odbore je vzdelávanie a príprava kvalifikovaných stredných technických 
odborníkov pre oblasť CNC technológií v drevárskej a nábytkárskej výrobe. 

Profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na komplexné 
riešenie technických a výrobných problémov zameraných na programovanie, nastavovanie a obsluhu číslicovo 
riadených obrábacích strojov, aj konvenčných drevoobrábacích strojov. Najdôležitejšou súčasťou odborného 
vzdelávania je praktická príprava, ktorá umožňuje absolventovi získať potrebné praktické zručnosti pre povolanie 
technik CNC zariadení, čiže zručnosti pri spracúvaní dreva a materiálov na báze dreva, pri výrobe prvkov, 
konštrukcií a technológií výroby a montáže nábytku. 

Absolventi tohto odboru budú pripravení okamžite nastúpiť nielen do veľkých fabrík, ale predovšetkým do 
stolárskych dielní menších kapacít so špecializovaným zameraním výroby, alebo budú môcť samostatne podnikať 
v stolárskych povolaniach. Atraktivitu študijného odboru podčiarkne aj prax pri najmodernejších, počítačmi 
riadených CNC strojoch, ktoré sú už bežnou súčasťou stolárskych dielní na Slovensku. 

(ts - KSK) 
[Späť na obsah] 
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