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1. Poklad z Lučivnej má už svoj rodný list 
[28.06.2018; Pravda; Slovensko; s. 6; Števo Rimaj] 

 
 

Števo Rimaj 
Lučivná 
Vedia o ňom už takmer všetko. Odborníkom na históriu sa podarilo rozlúštiť väčšinu tajomstiev pokladu - 870 

prevažne strieborných mincí z Lučivnej v okrese Poprad, ktoré sa našli počas archeologických prác vlani v 
auguste. Neznámou zostáva a navždy zostane už len to, kto a prečo tam poklad zakopal a prečo si ho neprišiel 
vyzdvihnúť. Spomínaných 870 mincí by bolo možno naďalej ukrytých pod zemou, keby vlani obec Lučivná 
neplánovala vydať publikáciu o svojej histórii a súčasnosti. Z tohto dôvodu tam prebiehal archeologický prieskum 
terénu, ktorý zastrešovali archeológ Archeologického ústavu SAV v Nitre, pracoviska Spišská Nová Ves Marián 

Soják a jeho spolupracovník Vladimír Habaj. Poklad našli na hrebeni nad jednou z lučivnianskych jaskýň. „Počas 
prác sa nám okrem pár novovekých nálezov podarilo nájsť aj poklad mincí zo 17. a 18. storočia uložených v 
hlinenej nádobe. Teší nás aj to, že ide o jeden z mala pokladov mincí na Slovensku, ktorý sa našiel pri 
profesionálnom archeologickom výskume a navyše bol zachovaný do posledného exemplára. Ja osobne si veľmi 
cením aj schránku, v ktorej boli mince uložené. Ide o hlinený miniatúrny džbánok, ktorý je komplexne zachovaný 
a zreštaurovaný. Mince nám datujú uvedený typ nádoby so zvyškom glazúry a bielej engoby (pozn. red., farebná 
povrchová úprava)," povedal Soják. Vzácne mince sa podarilo objaviť vďaka detektoru kovu. Najstaršie 
pochádzajú z roku 1662, najmladšie z roku 1733. Kto, kedy a prečo ich zakopal a nikdy si ich nevyzdvihol, 
zostáva zahalené rúškom tajomstva. Odborník na numizmatiku z Archeologického ústavu SAV v Nitre Ján Hunka 
si myslí, že majiteľ buď zahynul, alebo musel pred nejakým nebezpečenstvom utiecť preč, niekde ďaleko, a preto 
sa už po mince nikdy nevrátil. „Z obdobia, z ktorého pochádza tzv. Lučivniansky poklad, pochádzajú aj ďalšie štyri 
nálezy mincí nájdené na území súčasného Slovenska. Z toho môžeme dedukovať, že hoci sa na tomto území 
neodohrávali nejaké vojny, mohla byť v tom čase nepokojná doba a ľudia v nej svoje majetky ukrývali. Poklad 
však mohol súvisieť aj s obchodnou činnosťou. Tých možností je dosť. V každom prípade je jeho význam 
mimoriadny," zdôraznil Hunka. 

Mince bolo treba v prvom rade očistiť. Odborníci na to použili citrónovú šťavu, ktorou išla korózna vrstva dolu. 
Spotrebovali asi päť kíl citrónov. Potom nasledovalo triedenie a analyzovanie nálezu, čo trvalo asi pol roka. „Ide o 
malé mince nízkej nominálnej hodnoty. Celý poklad mal hodnotu asi 1200 grajciarov, čo bolo asi 10-11 zlatých. 
Za jednu mincu by sa toho veľa kúpiť nedalo, možno ani rohlík, ale v celku mal hodnotu priemerného majetku. 
Dom by sa zaň asi kúpiť nedal, no hospodárske zviera ako kôň alebo krava áno," spresnil Hunka, Podľa 
odborníka na numizmatiku poklad obsahuje mince asi desiatich stredoeurópskych štátov z oblasti okolo Rakúska. 
Predovšetkým išlo o uhorské mince, ale aj mince české, sliezke, tirolské, štajerské, dolnorakúske či hornorakúske 
a ďalšie z oblasti tzv. rakúskeho súštátia. „V roku 1659 sa zjednotila tzv. habsburská mena. To znamená, že sa 
ňou dalo platiť na celom území od Sedmohradska po Salzburg," podčiarkol Hunka. Nájdené mince majú na čelnej 
strane zobrazené portréty panovníkov. Okrem Leopolda I. aj ďalších ako Jozefa I. či Karola III., ktorý bol otcom 
Márie Terézie. Na zadnej strane bol erb štátu, v ktorom bola minca vyrazená, značka s identifikáciou mincovne, a 
nechýbala ani nominálna hodnota mince. Podobne aj vyobrazenie Panny Márie, ktorá bola v období rekatolizácie 
uctievaná. Zopár mincí je prederavených, tie zrejme ženy nosili na krku. Tým sa hlásili ku kultu Bohorodičky, ktorá 
bola považovaná aj za ochrankyňu pri pôrodoch. Asi dve či tri z mincí z pokladu nemusia byť pravé. Hunka 
vysvetľuje, že mince sa falšovali už v tom období, no prevažne tie, ktoré mali vyššiu nominálnu hodnotu. Ako sa v 
dobe Karola III. skúšala ich pravosť? Podľa Hunku zubami, najmä v prípade, ak boli zo zlata. Tento kov je 
ohnuteľný, takže ak boli pravé, minca sa dala ohnúť zubami. Ak v nej prevažovala meď, ktorá je tvrdšia, tak to 
nešlo. 

„V krčmách sa pravosť strieborných skúšala aj tak, že mincu nechali krčmári spadnúť na stôl. Pravosť sa dala 
rozlíšiť zvukom. Ak bol zvuk jasnejší, minca bola pravá. Falšované vydávali tupší zvuk. Takto sa rozlišovalo, 
koľko minca obsahovala striebra," objasnil numizmatik. V poklade z Lučivnej je aj jedna zvláštna medená minca s 
banským znakom. Také sa podľa informácií Hunku vyrábali preto, lebo majitelia baní nemali vždy hotové peniaze 
pre zamestnancov a do výplaty im za odpracované dni dávali tzv. banské z nehodnotných surovín. Tie potom 
vymieňali za riadne peniaze, prípadne za tovar v obchodoch, ktoré tiež často prevádzkovali majitelia baní. 
„Konkrétna minca, ktorá je súčasťou pokladu, pochádza zo špaňodolinských banských polí," upresnil Hunka. 
Banské mince sa neskôr likvidovali a veľa ich nezostalo. O to je minca z pokladu z roku 1699 vzácnejšia. Jej 



hodnotu odhaduje numizmatik v prepočítaní na dnešnú menu asi na 50 eur. Cena každej jednej mince z pokladu 
je asi 10 eur. Historická hodnota nálezu je však nevyčísliteľná. V súčasnosti poklad nie je možné vidieť, v 
budúcnosti by ho malo verejnosti prezentovať Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Archeológovia a pamiatkári 

o ňom pripravujú publikáciu, ktorá vyjde v septembri tohto roku. 
Počas prác sa nám okrem pár novovekých nálezov podarilo nájsť aj poklad mincí zo 17. a 18. storočia 

uložených v hlinenej nádobe. 
Marián Soják archeológ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Nebeská rieka 
[28.06.2018; Plus 7 dní; ZAUJALO NÁS; s. 60,61,62,63; PETER KUBÍNYI] 

 
 

Hnilec nie je ani veľký, ani dlhý, ale formoval Slovenský raj 
Popod veľký železničný viadukt tečie malý potok. Ako sa volá, pýtame sa domácich a tí sa na seba 

prekvapene pozrú. „Neviem, a to som sa tu narodil,“ hovorí Marián Németh. „Celé roky som tu nežil, bol som 
vojenský pilot, ale teraz som sa sem vrátil. Na dôchodok.“ Spýtavo sa pozrie na susedu, chalupárku, ale tá len 
mykne plecami a zavrtí hlavou. „Spýtam sa babky, tá by to mohla vedieť,“ povie. Lenže babku nenašla a potok 
zostáva bezmenným. Načo by mu aj bol názov, keď nikdy nikoho nevytopil?! Iba čo sa v ňom pred rokmi utopil 
jeden chlap, spadol doň z mosta. Pohľad na most a na pramienok vody pod ním - utopiť sa tu muselo byť naozaj 
umenie! A kde ste vzali to maďarské priezvisko? Kým pán Marián stihne odpovedať, suseda vyhŕkne: „Stratil sa 
tu! Však sme v Stratenej.“ Áno, a popod ten viadukt vedie cestička ku kaňonu, ktorý tu kedysi vyhĺbila rieka 
Hnilec. Cestou z Dobšinskej ľadovej jaskyne. Nebyť rieky, nebolo by ani jaskyne. Ale za to, že je ľadová, ona 
nemôže. 

Dobšinská ľadová jaskyňa: Predstavte si, že hodíte kamienok, okruhliačik, do víru spenenej vody. Bude sa v 
nej krútiť celé desaťročia, možno storočia, pomaly zo všetkých strán omieľať, až napokon celkom zmizne. Ale 
tam, kde sa krútil, zostane diera. Druhý okruhliačik väčšia diera, tretí ešte väčšia… Po pár miliónoch rokov máte 
pred očami „evorzný hrniec“, dôkaz, že okruhliaky naozaj vírili vo vode udierajúcej o vápencové steny a že 
jaskyňa vznikla eróznou činnosťou riečky Hnilec. Jedna jaskyňa. Aby sme dnes mali dve, Stratenskú a Dobšinskú 
ľadovú, musel vo štvrtohorách spadnúť strop. Spadol a zrazu tu boli podmienky, aby sa v jednej z nich dokázal 
udržať ľad. „Paleotok vytváral podzemné priestory, ale všetok ľad pochádza zo zrážok,“ hovorí Ľubomír Očkaik, 
správca Dobšinskej ľadovej jaskyne. „Zhora ľadu pribúda, zdola sa topí. Ale koľko trvá, kým sa tá najvyššia vrstva 
dostane až dole, nevieme. Dvetisíc až sedemtisíc rokov. Aj to bude predmetom výskumu k stopäťdesiatemu 
výročiu objavenia jaskyne.“ Ukáže na telíčko nebohého netopiera, ktoré dole vychádza z ľadu. Možno bol v ľade 
dlhšie než rakúsky ľadový muž Ötzi! Ten vraj umrel tritisíc rokov pred narodením Krista. 

Obzeráte si všetku tú ľadovú krásu, ktorú pred pár rokmi zapísali do Zoznamu svetového kultúrneho a 
prírodného dedičstva UNESCO a uvažujete, ako nenápadný Hnilec dokázal vytvoriť takéto fantastické priestory. 
Alebo žeby bol „paleotok“ väčší a dravší? No, tešme sa, že vieme, kedy jaskyňu objavili. Prvý raz sa ponúkla na 
obdiv ľudským očiam v roku 1870. Nedala pokoj vtedy 24-ročnému banskému inžinierovi z Dobšinej Eugenovi 
Ruffínyimu. O rok ju sprístupnili a o desať rokov sa v nej zjavili elektrické žiarovky. Sotva ich vynašli, už boli v 
jaskyni. A tak jej právom patrí aj tá česť, že si nový vynález odskúšala ako prvá v Európe. 

Panstvo sa mohlo vydať spoznávať taje podzemia. A nebolo to hocijaké panstvo. V roku 1890 sa v jej Veľkej 
sieni konal koncert na počesť Karola Ľudovíta Habsburského, navštívil ju princ August von Sachsen Gotha, 
srbský kráľ Milan I., bulharský cár Ferdinand I. Ale tiež Hviezdoslav, Vajanský či Jókai. Aby sa panstvu 
nešmýkalo, vysekali schodíky priamo do ľadu a posypali ich pilinami. „Mysleli ste tieto schodíky?“ pýta sa Ľubomír 
Očkaik. „Tu sú aj so zvyškami rebríka.“ A kde by boli, veď prešlo iba sto rokov! Zato stopy po tréningoch 
krasokorčuliara Karola Divína sa už stratili. Príroda si vie poradiť. Napokon, bola to ona, kto presmeroval Hnilec o 
kúsok ďalej, a nezabudla pritom vytvoriť ďalšiu krásu. Stratenský kaňon. 

Stratenský kaňon: „Ak budete mať šťastie, môžete tu stretnúť aj ochranárku prírody na koni,“ hovorí Ján 
Klekner zo Slovenského vodohospodárskeho podniku. Aj keď to znie ako nepekné klišé, Hnilec mu prirástol k 
srdcu, má ho na starosti už štyridsať rokov. Napriek tomu sa v ňom nikdy nekúpal! „Vlastne raz, nedobrovoľne, 
keď som spadol do vody pri odbere vzorky.“ A tak vie, že je to studená voda. Bystrá a čistá riečka preteká 
kaňonom, úsekom dlhým iba čosi vyše kilometra, a dáva človeku jasne na vedomie, prečo sa ocitol v Slovenskom 
raji. Takú krásu ťažko opísať, tak radšej povedzme, kde sa v kaňone vzala - cesta. Dal ju vybudovať Ferdinand 
Juraj Coburg v roku 1840, lebo si to vyžiadali jeho hutnícke podniky. A urobil dobrú cestu, lebo fungovala až do 
roku 1972, keď úsek štátnej cesty cez kaňon nahradil tunel. Treba však povedať aj to, že Coburgovci neboli 
barbari, ktorí by do raja ťahali cesty. Naopak, Filip Coburg tu zriadil jeleniu rezerváciu, a tak sa táto časť stala 
jedným z najstarších chránených území v Európe. Či sa tu už vtedy pohybovala ochranárka na koni, ťažko 
povedať. „Často som tu videl kamzíky, no nie tie tatranské, ale karpatské. Bolo ich vidno aj z autobusu, celé 
stádo, zo dvadsať kusov. Najmä v zime, keď sa stiahli do doliny,“ tvrdí Ján Klekner. A dodá, že, samozrejme, 
videl aj medveďa. Ale tak to má byť, v raji musí byť všetko. 

Škoda len, že cez druhú svetovú vojnu zničili hlavnú dominantu kaňonu, umelo vytvorenú skalnú bránu. Stále 
ju však môžete vidieť na starých fotografiách na informačných tabuliach. A stále môžete kráčať po Coburgovej 



ceste, ktorú už, ako hovorí Ján Klekner, vyradili z majetku Slovenskej správy ciest. Možno sa raz zmení na 
cyklotrasu. Možno. 

Palcmanská Maša: Ján Klekner ako správny vodohospodár si potrpí na presné čísla a technické dáta, a tak, 
kým my vzdycháme nad ďalšou nádherou, ktorú vytvoril Hnilec nad začiatkom vodnej nádrže Palcmanská Maša, 
on rozpráva o vzdutí priehrady. Určite však môžeme súhlasiť s tým, že ju „vzduli“ mimoriadne citlivo. Takže človek 
nezaplače, keď počúva o troch hlavných cieľoch výstavby tejto vodnej nádrže - energetické využitie, povodňová 
ochrana, rekreácia a rybolov. „Dolina v Stratenskej Píle je na to ako stvorená,“ konštatuje. Priehradu začali stavať 
v roku 1948, dokončili ju v auguste 1954, ale elektráreň v Dobšinej fungovala už rok predtým. „Zanáša sa, ešte 
nebola čistená,“ dodá a popritom, len tak mimochodom, spomenie krásny príbeh, ako svojho času neďaleko 
havaroval kamión s cisternou s palivami a ako sa na hladine objavila ropná škvrna. „Bolo to v noci a my sme 
museli proti nej naťahovať steny, aby sme zastavili jej šírenie, a usilovali sme sa to vyčistiť. A nadránom nás prišli 
skontrolovať rybári, či sa tu náhodou nepokúšame o hromadný výlov rýb.“ Obláčik v raji. Obláčik nad sústavou 
vodných diel Palcmanská Maša, Vlčia dolina a vyrovnávacou nádržou Dobšiná. Nie jediný. 

„Odtiaľto čerpáme vodu do elektrárne v Dobšinej,“ hovorí muž, ktorý na priehrade v Dedinkách pracuje ako 
člen strážnej služby. „Keď sa čerpadlá zapnú, je to strašná sila. Videl som, ako vír vtiahol asi dvojmetrový kus 
dreva, stratil sa kdesi pri česlách a vynoril sa až o celé hodiny neskôr, keď vodu čerpať prestali. No a teraz si 
predstavte, že sa ktosi postaví priamo na okraj technickej budovy, odkiaľ vodu čerpáme, a bez váhania skočí do 
priehrady!“ Dosť hrozná predstava, keď si pomyslíte, že tá voda mizne v rúrach pod zemou, prevalí sa nimi popod 
kopec 2,7 kilometra a na konci na ňu už čakajú turbíny. To, že sú medzi vami a potrubím česlá, by vám asi na 
nálade veľmi nepridalo. 

„Ale skákať nám sem chodia aj z priehradného múra. Podgurážia sa a sú z nich hrdinovia. Odvaha ich prešla, 
keď sme kedysi mohli zhasiť svetlá, bolo to pre nich čosi ako záverečná, ale dnes sú iné nariadenia,“ dodáva muž 
a ešte ukáže aj smerom dolu z priehradného múru, do hĺbky 23 metrov, kde si občas zvyknú rozložiť stany turisti. 
A potom, že Slováci nemajú zmysel pre adrenalínové dovolenky! 

Ján Klekner sa pre zmenu rozhovorí o fungovaní tejto prečerpávacej vodnej elektrárne. Povie, že „elektrina 
nie sú zemiaky“, nedá sa skladovať, preto, keď jej bolo treba menej, najmä v noci, prečerpávali vodu z nádrže v 
Dobšinej späť do Palcmanskej Maše, aby ju cez deň znova mohli pustiť do Dobšinej, tentoraz už na turbíny. V 
minulom čase preto, lebo odkedy máme veľké vodné diela, tie menšie využívame menej. Spomenie tiež, že zimy 
tu bývajú veľmi tuhé, a tak musia bublinkovať. Je to lepší patent ako motorové píly, ktorými ľady rezali. Cez dýzy 
vypúšťajú do hĺbky bublinky a voda nezamŕza. A keď zbadá smutný pohľad, sám od seba dodá, že svojho času tu 
spáchal samovraždu jeden pán námestník, ktorý sa z múru hodil do priehrady v pyžame a utopil sa, a že ten múr 
pravidelne zlaňujú hasiči. Nuž a keďže je aj on dobrovoľným hasičom, po lane dole zliezal tiež. Nemáme mu 
veľmi čo závidieť, ak máte fóbiu z výšky, pozrite sa radšej dovnútra priehradného múru. Je úžasný, celkom iný 
svet, Hnilec, ako ste ho ešte nevideli. Samozrejme, iba ak nemáte fóbiu z uzatvorených priestorov. 

Sekundárna zdrojnica: Mimochodom, spod priehradného múru vyteká iba taký „Všivák“. Ak sa raz dostanú 
vody Hnilca do Dobšinej, už sa nevrátia, skončia v riečke Slaná. Hnilec si musí poradiť sám. A dokáže to! V obci 
Hnilec je to zase tá rieka, akú už poznáte. Ale, ako hovorí starosta Otokar Jeremiáš, aj tu bola kedysi bitka o 
hnilecké vody, keď o ňu súperili z jednej strany Andrássyovci a z druhej mesto Spišská Nová Ves. Huty boli 

všade, vody málo. Voda zostala a po hutiach iba slová starostu, že pod zemou sú také veľké šachty, že aj kôň 
nimi mohol chodiť. Aj komín z vysokej pece, lenže ani doň sa dostať nedá. Časy sa zmenili. A tiež Hnilec. Už to 
nie je tá dravá rieka, ktorá pramení pod Kráľovou hoľou vo výške 1 685 metrov nad morom, vyzerá, ako keby sa 
upokojila. A presne také je aj okolie Nálepkova, človek tam nájde pokoj. 

Od prameňa k ústiu v Margecanoch, kde sa vlieva do Hornádu, necelých 90 kilometrov. Presne - 88,9 
kilometra. Tam na konci je vodné dielo Ružín a múdre knihy o Hnilci píšu ako o jeho „sekundárnej zdrojnici“. To si 
nezaslúži! Nie je to ani najdlhšia, ani najkratšia slovenská rieka, ale určite tečie jednou z najkrajších častí 
Slovenska. A to, čo dokázal vytvoriť, či už ako „paleotok“, alebo súčasný Hnilec, je jednoducho fantastické. Je to 
rieka, ktorá formovala - raj. 

PETER KUBÍNYI 
—- 
Foto: 
Dobšinská ľadová jaskyňa: Ťažko uveriť, že všetky tieto priestory vyformovala malá rieka Hnilec. 
Zamrznuté kráľovstvo: Ľad nemá s riekou nič spoločné, zrodil sa zo zrážkových vôd. 
Sto rokov po žúre: Piliny, ktoré na schodíky vysekané do ľadu nasypali, zostali. 
Veľmi starý netopier: Možno starší ako rakúsky ľadový muž Ötzi! 
UNESCO: Nakrúcali tu aj rozprávku Soľ nad zlato s Libušou Šafránkovou. 
Stratenská Píla: Začiatok vodného diela Palcmanská Maša. 
Stratenský kaňon: Meria len čosi vyše kilometra, ale krásy sa doň pomestilo hojne. 
Skalná brána: Bola dominantou Stratenského kaňonu, ale neprežila druhú svetovú vojnu. 
Záhadný sútok: Tu sa vlieva bezmenný potok do Hnilca v Stratenej. 
Začiatok potrubia: Odtiaľto vedú pod zemou rúry až do elektrárne v Dobšinej. Ideálne miesto na skákanie do 

vody. Však? 
Gelnica: Kamenný most, pýcha mesta. Preklenul Hnilec, samozrejme. 
Potok bez mena: Aj to je rarita. Alebo nie? 
V priehradnom múre: Hovorte si, čo chcete, aj toto má svoje čaro! 
Pod priehradou: Vyteká z nej iba malý potok, vody z elektrárne v Dobšinej tečú do rieky Slaná. 
Ružín v Margecanoch: Tam, kde sa Hnilec vzdáva svojho mena v prospech Hornádu, je iný raj. Raj rybárov. 

[Späť na obsah] 



 
 

3. Spišská Nová Ves v novej sezóne s gréckym trénerom 
[28.06.2018; Tatransko-Spišské ECHO; Nezaradené; s. 10; SITA] 

 
 

Giorgos Bitzanis stane tretím zahraničným trénerom v histórii klubu. 
SPIŠSKÁ NOVÁ. Basketbalisti BK 04 AC LB Spišská Nová Ves vstúpia do sezóny 2018/2019 s novým 

trénerom. Po Chorvátovi Krunoslavovi Krajnovičovi a Poliakovi Jerzym Chudeuszovi sa Grék Giorgos Bitzanis 
stane tretím zahraničným trénerom v histórii klubu. 

Štyridsaťročný rodák z Atén má za sebou bohatú trénerskú kariéru. V minulej sezóne pôsobil v cyperskej lige, 
kde viedol tamojší klub Etha Engomis v prvej divízii. V rokoch 2014-2017 bol asistentom pri reprezentácii Kataru, 
skúsenosti má aj z gréckej či ukrajinskej najvyššej súťaže. 

So Spišiakmi, ktorí v uplynulej sezóne obsadili poslednú desiatu priečku v tabuľke Eurovia SBL, sa dohodol na 
jednu sezónu. 

Baví ho pracovať s mladými 
“Na Spiš prichádzam stotožnený s víziou, s ktorou ma oslovili funkcionári tohto klubu. Veľmi ma baví pracovať 

s mladými hráčmi, je to pre mňa nová výzva. Samozrejme , že sa musím zoznámiť s celým fungovaním klubu. 
Vytýčili sme si hlavné priority a som rád, že sme našli spoločnú reč. Určite budeme hrať rýchly basketbal s 
dôrazom na pevnú defenzívu, železnú disciplínu a hlavne na vôľu a ochotu bojovať za klub, fanúšikov, či mesto. 
Len tí hráči, ktorí to pochopia a akceptujú, budú mať moju dôveru a miesto na palubovke. Verím, že spoločne 
prinesieme klubu víťazstvá, teším sa na túto výzvu,” skonštatoval Giorgos Bitzanis na klubovej stránke Spišskej 
Novej Vsi. 

Nový grécky kouč bude mať dvoch asistentov, ponuku akceptoval doterajší tréner BK 04 AC LB Erich 
Korfanta ako aj ďalší mládežnícky kouč zo spišskonovoveskej liahne Radoslav Karabín. 

“Potrebovali sme priniesť do nášho klubu nový impulz a zároveň zachovať, čo bolo v minulosti dobré. Pevne 
verím, že nový tréner nám pomôže nazerať na niektoré veci inak a bude zárukou progresu. Pozorne sme si 
vypočuli jeho predstavy a vízie. Som rád, že sme sa stotožnili v našej filozofii dávať priestor mladým hráčom a 
basketbalistom, ktorí chcú naštartovať svoju kariéru práve v našom tíme,” informoval predseda BK 04 AC LB 
Spišská Nová Ves Rastislav Javorský. 

SITA 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Miss Spiša 2018 je Novovešťanka Klaudia Repková 
[28.06.2018; Tatransko-Spišské ECHO; titulná strana, nezaradené; s. 1,2; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Titul prvej vicemiss putuje do Smižian, druhej do Odorína, Miss sympatia je z Popradu. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Osemnásťročná Novovešťanka Klaudia Repková sa stala aktuálnou Miss Spiša pre 

rok 2018. Celebritná porota ju vybrala z deviatich finalistiek počas finálového večera v Spišskom divadle. 
Prvou vicemiss, teda druhou najkrajšou Spišiačkou sa stala Sylvia Fargašová zo Smižian (20). 
Titul druhej vicemiss si odniesla Barbora Chlebovcová z Odorína (28). Najsympatickejšia a teda aj titul Miss 

sympatia patrí 21-ročnej Alexandre Toporcerovej z Popradu. 
Témou 22. ročníka súťaže, ktorej finále sa konalo symbolicky 22. júna, bolo To najlepšie z Ukrajiny. 
Porota pozostávala zo zvučných mien. Jozef Oklamčák, Boris Kollár, Branislav Deák, Patrik Švajda, Ján 

Ďurovčík, Vladimír Kobielsky a iní. Večerom už tradične sprevádzal známy moderátor a zabávač, východniar 
Michal Hudák. 

Finále s rodinou 
Víťazka navštevuje II. L triedu na Strednej odbornej škole ekonomickej v Spišskej Novej Vsi. Počas 

finálového večera súťažila s číslom 9. 
Sympatická Novovešťanka ostala zaskočená, keď vyhlásili jej meno na stupni víťaziek. 
„Úprimne, nečakala som to. Nenapadlo mi, že práve ja by som mohla byť Miss Spiša. Dojalo ma to a vyhŕkli 

mi aj slzy. No boli to slzy šťastia,“ poznamenala aktuálna Miss Spiša pre tento rok. Počas finále ju prišla do 
hľadiska povzbudiť aj rodina. Nechýbali rodičia, babka, teta. 

„Kto by nebol hrdý na to, že jeho dcéra je najkrajšou. Vyšlo jej to a ja mám z toho radosť,“ poznamenal hrdý 
otec Radomír. 

pokračovanie na str. 3 
dončenie z titulnej strany 
Po vyhlásení výsledkov dostávala Klaudia veľa sms i telefonických gratulácií najmä od spolužiakov. 
Budúca ekonómka 
Ako nám Klaudia prezradila, po skončení strednej školy plánuje študovať na vysokej škole. 



„Rada by som študovala na ekonomickej škole v Bratislave alebo v Banskej Bystrici. Uvidím, kde sa mi podarí 
dostať,“ prezradila plány. 

Vo voľnom čase sa Klaudia venuje klasickému i scénickému tancu v miestnej základnej umeleckej škole. 
Ako titul najkrajšej Spišiačky určí jej ďalšie kroky počas jej ročného kraľovania, netuší. 
Teší sa však na to. 
Rovnako tak sa teší aj na leto, počas, ktorého nebude len oddychovať, ale aj pracovať. 
„Chcem si nájsť na leto nejakú brigádu. Čaká ma dovolenka s mojimi rodičmi. A keďže som okrem iného 

vyhrala aj dovolenku počas súťaže, tak neplánovane budem mať v lete dovolenky dve,“ dodala Klaudia. 
MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Za smrť žiaka na telesnej škola nemôže, príčinou bola vrodená choroba 
[28.06.2018; Tatransko-Spišské ECHO; Nezaradené; s. 2; kla] 

 
 

Výsledky pitvy ukončili špekulácie o dôvodoch tragédie. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Smrť žiaka Základnej školy Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi, ktorý zomrel počas 

hodiny telocviku, vyvolala viacero otáznikov. Špekulácie napokon ukončili výsledky pitvy. 
Tá podľa portálu pluska.sk preukázala, že príčinou smrti chlapca bola koarktácia (zúženie) aorty, čo je 

vrodená chyba srdca a veľkých ciev. Vyskytuje sa až dvakrát častejšie u chlapcov než u dievčat, a vzniká už pred 
narodením. 

Jej následkom je nedostatočné prekrvenie spodnej časti tela. 
Rodičia o chorobe netušili 
Rodičia Ľudmila a Karol o chorobe syna nevedeli. 
Smrť dieťaťa ich hlboko zasiahla, nevinili však ani školu, ani pedagógov. “Bol to pre nás šok, ráno sme 

Adamka vyprevadili zdravého a po pár hodinách sme už len videli ležať jeho bezvládne telo na ihrisku. Kládli sme 
si množstvo otázok, ale skôr, ako by sme vinili niekoho, trápili sme sa, či sme niečo nezanedbali,” povedala pre 
plusku.sk mama Ľudmila. 

“Nevedeli sme o synovej chorobe, lebo dovtedy nemal žiadne príznaky, ktoré by naznačovali vážnejší 
problém. Keby sme tam v tú kritickú chvíľu boli, neviem, či by sme niečo zmohli. Pedagógovia majú našu dôveru, 
veríme, že urobili maximum pre Adamkovu záchranu. Ak máme byť úprimní, keby sa to stalo nám, napríklad 
počas rodinnej vysokohorskej túry, vyrovnávali by sme sa s tým omnoho ťažšie,” uviedla matka. kla 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Šesták chce pokračovať, má to však jednu podmienku 
[28.06.2018; Tatransko-Spišské ECHO; Nezaradené; s. 11; DANIEL DEDINA] 

 
 

Hráčsku kariéru ešte neukončil. 
POPRAD. Dlhoročný slovenský futbalový reprezentant a počas posledného poldruha roka pilier druholigového 

FK Poprad v uplynulých týždňoch avizoval, že možno nastal čas zavesiť kopačky definitívne na klinec. 
Ak nezoženú iného hráča 
Na úvodnom tréningu Podtatrancov v rámci letnej prípravy na nový ročník sa síce Stanislav Šesták objavil, ale 

len v civile. Niektoré médiá mu už dokonca prisúdili status bývalého hráča a v súčasnosti trénera. 
Situácia sa však má inak. 
„Po sezóne som bol rozhodnutý, že končím. Zatiaľ sa Popradu nepodarilo zrealizovať príchod niektorých 

vytypovaných hráčov a nechcem mužstvo nechať v štichu, len s jedným útočníkom. Budem teda naďalej k 
dispozícii. Ibaže by sa ešte niečo zomlelo do konca prestupového obdobia,“ priblížil Šesták pre Korzár svoj 
aktuálny futbalový status. 

Trénovať začne na budúci týždeň 
Prvou potvrdenou posilou popradského tímu je Kamil Zekucia z neďalekej Spišskej Novej Vsi. 

Aj keď ide o mimoriadne produktívneho hráča – v uplynulej druholigovej sezóne dal 11 gólov – alternatívou za 
Šestáka nie je, keďže ide o krajného obrancu. Na skúšku prídu ďalší adepti, medzi nimi aj Afričania. 

A hoci 35-ročný rodák z Demjaty netají, že sám inicioval, aby klub oslovil potenciálnych nových hráčov, ak 
zoberieme do úvahy jeho pozíciu v klube a to, akou prioritou je pre prezidenta klubu Romana Dvorčáka, o 
Šestákovom pokračovaní v role hráča je de facto rozhodnuté. 

On sám sa netají sympatiami k popradskému klubu, predĺženie zmluvy, ktorá mu vyprší v posledný júnový 
deň, by tak malo byť len formalitou. Aktuálne netrénuje, ale nie sú za tým zdravotné problémy či iné komplikácie. 
Dôvod je prozaický. 



„Boli sme na dovolenke a nakopilo sa mi súkromných vecí, ktoré som potreboval vybaviť. Od budúceho 
týždňa by som sa už mal zapojiť do tréningového procesu spolu s tímom. Uvidíme, ako dlho to potiahnem. Možno 
do zimy, možno celú sezónu a možno mi futbal znova tak zachutí, že budem pokračovať aj ďalej. Ale to už 
nepredpokladám,“ usmial sa 66-násobný slovenský reprezentant. 

Viac štartov v drese s dvojkrížom na prsiach než Šesták má na svojom konte len šestica hráčov – Karhan, 
Hamšík, Škrtel, Ďurica, Vittek a Pekarík. 

Asistentská rola ho neláka 
FK Poprad mal v uplynulej sezóne široký realizačný tím, jedným z asistentov hlavného trénera bol aj Stanislav 

Šesták. To sa po novom zmení. 
„Už pred časom sme o tom debatovali s prezidentom a vravel som mu, že nechcem byť vedený ako asistent, 

pretože som sa stále cítil ako hráč. V klube by som rád zotrval, ale aj keby som nepokračoval na ihrisku, nie som 
presvedčený, či práve post asistenta je pre mňa ten pravý. Takže by som už na ňom nemal figurovať,“ prezradil. 

A keď sme už načrtli trénerskú tému, aktuálne dochádza v Poprade aj k ďalším rošádam. 
V pozícii hlavného kouča skončil Jaroslav Belejčák, žezlo po ňom preberú Mikuláš Dvorožnák s Marekom 

Petrušom, ktorý prichádza z dorastu 1. FC Tatran Prešov. 
V Demjate naši proti našim 
Zápasovú časť letnej prípravy rozbehnú Popradčania v sobotu o 16.00 hod. duelom v Demjate. 
Asi netreba hádať, kto má prsty v dohodnutí súboja s účastníkom V. ligy Šarišskej. Ten si zápas posledného 

kola s Malým Šarišom predohral už v týždni a tak má cez víkend čistý stôl. 
„Aj veľké mužstvá často začínajú ‘guľášovým’ zápasom so súperom z nižších súťaží. Našim popradským 

chlapcom by mal slúžiť na rozbeh a naši z Demjaty sa budú môcť ukázať a vyskúšať si konfrontáciu so silnejším 
súperom,“ výstižne charakterizoval blížiace sa stretnutie Stanislav Šesták. 

Kým on ešte nie je momentálne v prevádzkovej tréningovej teplote, jeho o päť rokov starší brat Rudolf 
momentálne nefiguruje na súpiske Demjaty ani ako hráč a ani tréner. 

K súrodeneckým stretom na trávniku preto nedôjde. 
V hľadisku však budú obaja a s nimi asi aj nemálo divákov. 
Pre obec v Prešovskom okrese s tisíckou obyvateľov sa črtá zaujímavé sobotňajšie popoludnie. 
DANIEL DEDINA 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Nového majstra sme sa tentokrát nedočkali. Víťazom sa siedmy raz stali 

zvolenskí žraloci 
[28.06.2018; Banskobystrické ECHO; šport-Inzercia; s. 6; VIKTOR HÁBER] 

 
 

Kvalitne obsadený turnaj ponúkol vynikajúce hokejbalové divadlo. 
VIKTOR HÁBER 
BANSKÁ BYSTRICA. Najväčší hokej halový turnaj v celej strednej Európe hostí už pravidelne práve mesto 

pod Urpínom. Podujatie, ktoré nesie meno úspešného hráča, trénera a rodáka zo srdca Slovenska Vladimíra 
Országha, ponúklo počas víkendu už svoj 9. ročník. 

Celkovo sa na turnaji predstavilo 24 tímov, ktoré prišli zabojovať o víťaznú trofej. V priebehu deviatich 
ročníkov sa totiž z výhry tešili iba 3 tímy. Až šesťkrát v predošlých ročníkoch triumfoval tím Sharks Zvolen, v roku 
2015 to bol tím Chlapci Martin a vlani sa podarilo vybojovať titul hráčom Liptovský Mikuláš Wings. 

Spomedzi bystrických a breznianskych tímov sa zúčastnili na turnaji dve mužstvá - HbK ONE TAXI Banská 
Bystrica a Hbk Victors Podbrezová. Práve od „taxikárov" sa čakal tvrdý útok na medailové pozície, keďže v 
predošlom ročníku získali iba zemiakovú medailu po neúspešných nájazdoch. 

Účasťou na turnaji potešili aj viaceré veľké mená, spojené predovšetkým s hokejom. Domáci diváci boli 
zvedaví na návrat Tomáša Ziga, nechýbal ani Zvolenčan Michal Chovan či popradský a reprezentačný hokejista 
Patrik Svitana. Turnaj obohatili aj reprezentačné mužstvá Slovensko 18 a Slovensko 20. Tímy boli rozdelené do 8 
skupín po troch účastníkoch, pričom víťaz každej skupiny postúpil automaticky do osemfinále, kým ostatní sa v 
skupinách párovali v bojoch o postup. Zo skupinových zápasov zaujal výsledok 6:0 v prospech One Taxi v súboji 
so Žiarom nad Hronom či prestrelka Senice s Topoľčanmi, ktorú v pomere 4:3 lepšie zvládol druhý menovaný tím. 

V play-off sa postupne stále riedili tímy, až ostali len tí najlepší. Obhajca Wings vypadol už v šestnásťfinále a 
druhého vlaňajšieho finalistu zo Žiaru zdolali v boji o najlepšiu osmičku Spišiaci na čele s fantastickým gólmanom 
Damiánom Cpinom. Tí neskôr vystavili stopku aj Podbrezovej. Bystrické One Taxi s Tomášom Zigom sa turnajom 
predieralo suverénne, až kým nenarazilo na najväčšieho favorita. Sharks Zvolen po triumfe 3:0 zmarili domáce 
nádeje na titul. 

Semifinálové kvarteto tvorili štyri kompletne iné tímy než pred rokom. Finálový súboj následne ponúkol 
konfrontáciu dvoch neporazených tímov Sharks Zvolen a Spišská Nová Ves. Išlo o duel nadpriemernej kvality a 

maximálne vyrovnaný súboj, ktorý rozhodol jediným presným zásahom Michal Chovan. Ten zariadil, že žraloci sa 
stali už siedmykrát majstrom turnaja Országh Cup, ktorý sa tak nedočkal nového víťaza. Bronzové medaily bral 
tím Slovenska do 18 rokov. 



Chovanov víťazný gól bol jeho prvým na turnaji, avšak najdôležitejším. Do toho momentu mal na svojom 
konte až 8 asistencií. „Symboliku v tom hľadať netreba. Je jedno, kto ten gól dal. Bolo to ťažké finále, mali sme 
tam veľa oslabení, ale zvládli sme to a sme spokojní. Síce to bol pre nás ťažký víkend, ale toto je čerešnička na 
torte. Prišli sme si to sem užiť a vyhrať. Zabavili sme sa, všetci sme šťastní," povedal Chovan v rozhovore pre 
portál cikycaky.sk 

„Tento turnaj je z roka na rok kvalitnejší, za čo vďačím najmä organizátorom. Moja úloha je totiž zo všetkých 
najľahšia - prísť a odovzdať víťazné ceny. Všetky mužstvá, ktoré prišli, prispeli k naozaj kvalitnému športovému 
víkendu a zážitku pre divákov," povedal k turnaju Vladimír Országh a na záver vyslovil želanie, aby bol budúci 
jubilejný 10. ročník podujatia rovnako kvalitný a požehnaný účasťou desiatok tímov. 

foto: 
Z prvého miesta sa po dvojročnej pauze opäť tešili Sharks Zvolen. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. 1. FC Tatran Prešov bude hrávať domáce zápasy v Stropkove 
[28.06.2018; Prešovské ECHO; Nezaradené; s. 11; DANIEL DEDINA] 

 
 

V metropole Šariša pokračuje výstavba nového futbalového štadióna. 
PREŠOV. Sága okolo domovského prostredia futbalistov 1. FC Tatran Prešov v nasledujúcej sezóne je na 

konci. 
Rozuzliť sa ju podarilo na poslednú chvíľu, záver bol však zvláštny. V sobotu predpoludním generálny 

manažér Tatrana Marek Trávniček Korzáru tvrdil, že najpriechodnejšou alternatívou sa javí Spišská Nová Ves. 

Všetky alternatívy bližšie k Prešovu, či už to boli Ľubotice, Sabinov, alebo Veľký Šariš, stroskotali na 
chýbajúcej pasportizácii štadióna. 

Členovia komisie pre štadióny a ihriská Slovenského futbalového zväzu mali ešte vykonať obhliadku štadióna 
v Ličartovciach, ale Trávniček priechodnosť tejto možnosti nevidel reálne, keďže ani tamojší štadión nemá 
potrebný pasport. 

Večer bolo všetko inak 
Ešte v ten istý deň vo večerných hodinách klub krátkou správou oznámil, že otázka štadióna je vyriešená. 

Koňare ale nebudú hrávať na Spiši ani v Ličartovciach, ale – v Stropkove. 
S Trávničkom sme sa pokúsili opätovne spojiť, v nedeľu telefón nedvíhal. Deň predtým sa vyjadril aj k tomu, 

prečo vedenie klubu zavrhlo možnosť hrávať v Bardejove, o ktorej Tatran uvažoval v jarnej časti, keď ešte 
účinkoval vo Fortuna lige. 

„Mohli by nastať problémy s prekladaním zápasov, navyše s Bardejovom by sme hrali dvakrát uňho doma,“ 
povedal nám. 

Dejisko domácich zápasov je potrebné uviesť v prihláške pre účasť v druhej lige v sezóne 2018/19, termín na 
jej podanie vypršal v noci z nedele na pondelok. 

V nedeľu si Tatran prihlášku podal a vo večerných hodín už klub figuroval na internetovom portáli futbalnet.sk, 
čím zavŕšil menoslov prihlásených druholigových tímov na kompletnú šestnástku. 

Stropkov má záujem. S iniciatívou prišiel on 
Stropkovská strana bola o poznanie zhovorčivejšia. 
„V sobotu sme podpísali memorandum o spolupráci. K tomu, aby mohol Prešov hrať u nás druhú ligu je 

potrebné splniť podmienky licenčného konania. V pondelok požiadame Slovenský futbalový zväz o certifikáciu 
štadióna. Rekonštrukciu štadióna a inštaláciu sedačiek sme mali naplánovanú bez ohľadu na to, či u nás Prešov 
bude hrať alebo nie. Verím, že vytvoríme domovské prostredie pre klub, ktorý sa u nás teší veľkej obľube,“ 
povedal nám primátor Stropkova Ondrej Brendza. Prezradil, že iniciatíva vyšla z ich strany a úvodné oťukávacie 
kontakty, ktoré sa zintenzívnili začiatkom víkendu, prebehli pred dvomatroma týždňami. 

Čo všetko bude na stropkovskom štadióne potrebné urobiť, aby sa tam mohla hrať druhá liga? 
„Kabína domáceho mužstva je vynovená. Pravdepodobne bude treba upraviť toalety a vonkajšie priestory. 

Urobili sme si predbežné merania a čo sa týka počtov a priestorov, všetko spĺňame. Stihnúť to do začiatku 
ročníka je trocha šibeničný termín, ale spoločnými silami by sme to mohli zvládnuť,“ doplnil Brendza. 

Vec má však stále jeden háčik. 
Pri podaní prihlášky Prešova do druhej ligy by spomenuté memorandum malo byť síce podľa oboch strán 

dostačujúce, ale či tomu tak naozaj je, o tom rozhodne Slovenský futbalový zväz. 
DANIEL DEDINA 

[Späť na obsah] 

 
 

9. FOTO 
[27.06.2018; Noviny Poprad; nezaradené; s. 11; Silvia Šifrová] 



 
 

Piatkový večer sa niesol v Spišskej Novej Vsi v znamení ženskej krásy. V spišskom divadle volili už po 22-

krát Miss Spiša 2018. Tento titul získala 18-ročná Novovešťanka Klaudia Repková. Mužská porota zložená zo 
známych slovenských osobností ju vybrala z deviatich finalistiek. Prvou vicemiss sa stala 20-ročná Sylvia 
Fargašová zo Smižian a titul druhej vicemiss si odniesla 28-ročná Barbora Chlebovcová z Odorína. Titul Miss 
sympatia patrí 21-ročnej Alexandre Toporcerovej z Popradu. Galavečer, ktorý zorganizovala agentúra Štýl, bol na 
tému To najlepšie z Ukrajiny. Večerom už tradične sprevádzal známy moderátor, východniar Michal Hudák. Na 
fotografii víťazky s celebritnou porotou. FOTO - Silvia Šifrová 

[Späť na obsah] 

 
 

10. V jednom okrese hrozia dnes podvečer mimoriadne silné búrky 
[27.06.2018; tvnoviny.sk; Domáce; 14:15; BRATISLAVA/tvnoviny.sk] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1925130 

 
 

Zrážky môžu byť do 55 mm. 
V okresoch Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Sabinov a Bardejov hrozia 

dnes búrky. A to od stredy večera, konkrétne od 21.00 h do štvrtka do 9.00 h. Platí tam prvý stupeň výstrah. 
Zrážky môžu byť do 35 mm. 

Ešte silnejšie búrky a druhý stupeň výstrah platí v jedinom okrese - Poprad. Očakáva sa tak intenzívny dážď s 
úhrnom zrážok 40 - 55 mm. Píšu meteorológovia na svojej stránke. 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Cenu Osobnosť mesta si prevzalo päť osobností Nového Mesta nad Váhom 
[27.06.2018; teraz.sk; Školský servis; 11:01; Monika Šupatíková] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/cenu-osobnost-mesta-si-prevzalo-pat-o/42956-clanok.html 

 
 

Päť významných osobností Nového Mesta nad Váhom získalo cenu Osobnosť mesta. 
Nové Mesto nad Váhom 27. júna (SkolskyServis.sk) - Primátor Mesta Nové Mesto nad Váhom Jozef 

Trstenský ocenil päť významných osobností. Cenu Osobnosť mesta si Novomešťania prevzali 8. júna. 
Pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o meste Nové Mesto nad Váhom sa uskutočnili oslavy Dňa 

Mesta, ktorých súčasťou bolo aj udelenie ceny primátora Osobnosť mesta. Cena sa udeľuje ľuďom, ktorí 
významným spôsobom prispeli k prezentácii mesta. Titul Osobnosť mesta získalo päť významných osobností 
Nového Mesta nad Váhom. 

Ján Kališ 
Ján Kališ titul Osobnosť mesta získal za dlhoročnú prácu v zdravotníctve a osobitný prínos v oblasti 

dermatovenerológie. 
Ján Kališ sa narodil v Krakovanoch. Po absolvovaní Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1949 – 1955) pracoval 

v zdravotníctve spolu 50 rokov. Pôsobil na chirurgickom, detskom, infekčnom a na kožnom oddelení v 
Piešťanoch. Tiež pôsobil v zdravotníckych obvodoch vo Vrbovom, Hrádku a v Hornej Strede, ako okresný 
dermatovenerológ v Novom Meste nad Váhom i ako primár kožného oddelenia OÚNZ v Trenčíne. Desať rokov 
pôsobil ako riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne. Bol členom výboru Slovenskej dermatologickej 
spoločnosti a členom posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia v Bratislave. Založil Kožnú ambulanciu vo 
vojenskej poliklinike v Trenčíne. Pacienti oceňovali jeho zodpovedný, odborný, individuálny, milý, obetavý a 
ľudský prístup. Za aktívnu činnosť v dermatovenerológii bol ocenený pamätnou medailou Jonáša Bohumila 
Guota, čestným uznaním za rozvoj logopedickej starostlivosti na Slovensku a Bronzovou Jánskeho plaketou za 
darcovstvo krvi. Slovenská lekárenská spoločnosť mu udelila Zlatú medailu Jána Evangelistu Purkyně za zásluhy 
o Slovenskú lekárenskú spoločnosť. 

Eva Berková 
Eva Berková titul Osobnosť mesta získala za dlhoročnú riadiacu a tvorivú prácu v knižnici a zásluhy o rozvoj 

kultúrno-spoločenského života v meste Nové Mesto nad Váhom. 
Eva Berková sa narodila vo Vaďovciach. Od roku 1963 žije v Novom Meste nad Váhom. Po ukončení štúdia 

na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor knihovníctvo - vedecké informácie a sociológia pracovala v rokoch 
1970 – 1991 v podniku VUMA ako informačný technik, v rokoch 1991 – 2010 ako vedúca Mestskej knižnice Ľ. V. 

http://www.tvnoviny.sk/a/1925130
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/cenu-osobnost-mesta-si-prevzalo-pat-o/42956-clanok.html


Riznera v Novom Meste nad Váhom. Veľký dôraz kládla na budovanie knižničných fondov a katalógov s 
prihliadnutím na poslanie knižnice a požiadavky čitateľov. Podieľala sa na organizovaní kultúrno-vzdelávacích 
podujatí, literárno-hudobných pásiem o významných osobnostiach mesta a regiónu, prezentáciách kníh 
regionálnych autorov, besied so spisovateľmi a literárnych súťaží Novomestské rozlety a Eseje. K rôznym 
podujatiam píše scenáre a sama ich aj moderuje. V rokoch 1999 – 2010 viedla literárny klub, ktorý združoval 
začínajúcich autorov. Úspešnú činnosť klubu dokumentuje aj vydanie dvoch zborníkov z tvorby autorov, na 
ktorých sa podieľala ako spoluzostavovateľka. Na svojom konte má bohatú literárnu, publicistickú, redaktorskú a 
prednáškovú činnosť. Prispievala do periodík Novomestský spravodajca a Kopaničiar expres. Zostavila štyri 
personálne bibliografie novomestských literátov, je spoluautorkou encyklopedickej publikácie Literárne osobnosti 
podjavorinského kraja a autorka troch kapitol v monografii Nového Mesta nad Váhom. Ako redaktorka pripravila 
do tlače niekoľko kníh regionálnych autorov. Je členkou kultúrnej komisie a redakčnej rady Novomestského 
spravodajcu. Je nositeľkou ocenenia Osobnosť Podjavoriny, Kvalitný produkt Podjavoriny v duchovnej oblasti a 
Ceny predsedu TSK za vedenie literárneho klubu. 

Ján Pitek 
Ján Pitek titul Osobnosť mesta získal za celoživotnú prácu v školstve a mimoriadne výsledky vo výchovno-

vzdelávacom procese. 
Ján Pitek takmer celý svoj život zasvätil výchove a vzdelávaniu mladej generácie. Po ukončení štúdia na 

Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1960) pôsobil v technickom učilišti v Liptovskom Mikuláši, v Osemročnej 
strednej škole v Trenčianskej Teplej. V rokoch 1962 – 2011 pôsobil v Strednej všeobecnovzdelávacej škole v 
Novom Meste nad Váhom, v súčasnosti Gymnázium M. R. Štefánika, ako učiteľ matematiky a deskriptívnej 
geometrie i triedny učiteľ. Byť učiteľom bolo preňho veľkou cťou, radosťou a poslaním súčasne. Počas takmer 50-
ročnej pedagogickej práce svoju prácu spájal s vlastnosťami ako je zodpovednosť, trpezlivosť a svedomitosť. Ako 
dobrý učiteľ bol pre svoju prácu zapálený, mal rád deti a obetoval im aj svoj voľný čas. Žiaci pod jeho vedením 
dosahovali výborné výsledky i umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach. Mnohí z nich v súčasnosti 
pôsobia ako vynikajúci odborníci v rôznych oblastiach spoločenského života. 

Jozef Warta 
Jozef Warta titul Osobnosť mesta získal za aktívnu celoživotnú angažovanosť vo verejnom živote a zásluhy o 

rozvoj mesta Nové Mesto nad Váhom. 
Jozef Varta sa narodil v Piešťanoch. Po absolvovaní strednej priemyselnej školy drevárskej v Spišskej Novej 

Vsi študoval na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, odbor vnútorný obchod. Od roku 1990 

pôsobil ako predseda Mestského národného výboru v Novom Meste nad Váhom a člen pléna a rady Okresného 
národného výboru Trenčín. V rokoch 1991 - 1996 zastával funkciu primátora mesta Nové Mesto nad Váhom. Bol 
zakladajúcim členom a podpredsedom Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia, členom Komisie 
vlády Slovenskej republiky pre územné a správne členenie Slovenskej republiky a reformu verejnej správy, 
zakladajúcim členom, členom rady a predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska, zakladajúcim členom a 
členom prezídia Klubu primátorov Slovenska, prezidentom Únie miest Slovenskej republiky a od roku 1997 je jej 
čestným členom. V rokoch 2003 - 2006 pôsobil ako prednosta Okresného, neskôr Obvodného úradu v Novom 
Meste nad Váhom. Jeho angažovanie sa v spoločenskom živote neskončilo ani po odchode do dôchodku. Pôsobí 
v redakčnej rade Novomestského spravodajcu. Aktívne sa venuje zborovému spevu v spevokoloch OZ 
CANTABILE a Chrámový zbor sv. Cecílie. Zaslúžil sa o vypracovanie štúdií architektonického riešenia centra 
mesta, dokončenie ateliérov pre novomestských výtvarníkov. Inicioval a zabezpečil realizáciu pomníka 
rumunským vojakom padlým pri oslobodzovaní mesta, pamätnú tabuľu na rodnom dome prvej slovenskej herečky 
Aničky Jurkovičovej a pamätník maliarovi Petrovi Matejkovi, prispel k dokončeniu rekonštrukcie budovy 
novomestského múzea. Za svoju angažovanosť vo verejnej správe získal Pamätnú plaketu za spoluprácu, 
partnerstvo a pomoc pri rozvoji samosprávnej demokracie na Slovensku, Ďakovný list Rady Regionálneho 
združenia miest a obcí Stredného Považia za dlhoročnú prácu v združení a iné. 

František Horňák 
František Horňák titul Osobnosť mesta získal za vynikajúce medzinárodné športové úspechy ako reprezentant 

Československa a Slovenska a tréner boxu v Novom Meste nad Váhom. 
František Horňák sa narodil v severomoravskom meste Krnov. V Novom Meste nad Váhom žije od roku 1967. 

Pôsobí ako pracovník Mestskej polície. V boxe dosiahol mimoriadne športové úspechy, či už osobné alebo ako 
tréner. Získal titul dvojnásobného Majstra Slovenska a Československa a bronzovú medailu na Majstrovstvách 
Európy v Izmíre. Slovenský box tiež reprezentoval i na ďalších medzinárodných súťažiach vo Varšave, Berlíne a 
Budapešti. Vlastnosti ako usilovnosť a snaha, ale i náročný tréning vyžaduje aj od svojich zverencov, ktorým sa 
ako tréner venuje od roku 1982. V Boxing Team sa venuje nielen mládeži, ale aj mužom. František Horňák sa 
svojimi športovými úspechmi zaradil nielen k reprezentantom mesta ale Slovenska. 

Text a foto: Monika Šupatíková 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Prevádzka ambulantných pohotovostí je zabezpečená na 82 percent 
[27.06.2018; dobrenoviny.sk; 08:53; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/136051/prevadzka-ambulantnych-pohotovosti-je-zabezpecena-na-82-
percent 
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Pevná sieť bude cez pracovný týždeň fungovať od 14.00 h do 22.00 h, v súčasnosti je LSPP otvorená do 
rána. Doplnková sieť bude dobrovoľná s možnosťou kratšej prevádzky. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP 
Bratislava 26. júna (TASR) - Prevádzka ambulantných pohotovostí je od júla, kedy majú fungovať po novom, 

aktuálne zabezpečená na necelých 82 percent siete. Vyplýva to z doterajšieho počtu organizátorov ambulantných 
pohotovostných služieb (APS), ktorí si od ministerstva zdravotníctva prevzali povolenia a poverenia na ich 
prevádzkovanie. 

“Predpokladáme, že do konca tohto týždňa si prevezme poverenia ďalších päť organizátorov, rovnako si budú 
poverenia preberať organizátori aj v priebehu budúceho týždňa. Zoznam budeme na základe toho priebežne 
aktualizovať,” povedala v utorok hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. 

Ministerstvo ubezpečuje, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti zostane zachovaná. “Dostupnosť 
ambulantnej pohotovostnej služby bude od 1. júla pre pacientov na Slovensku zabezpečená, pokrytých bude 85 
až 92 percent pevných bodov ambulantnej pohotovostnej služby. To v skutočnosti znamená, že týchto bodov 
bude viac ako doteraz a ambulancia pohotovostnej služby bude aj na miestach, kde doteraz nebola,” doplnila 
Eliášová. 

Systém fungovania lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) sa mení od júla. Po novom pôjde o Ambulantnú 
pohotovostnú službu (APS). Zmeny v jej fungovaní boli podľa rezortu nevyhnutné, dlhodobo ich žiadali aj lekári. 
Celkovo má byť 75 ambulantných pohotovostí pre dospelých a 61 ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v 
pevnej sieti. V prvom kole výberového konania na organizátorov sa ich podarilo vybrať pre 40 percent siete, do 
konca júla trvá druhé kolo. Dovtedy niektorých organizátorov ministerstvo prevádzkovaním bodov poverilo. 

Pevná sieť bude cez pracovný týždeň fungovať od 14.00 h do 22.00 h, v súčasnosti je LSPP otvorená do 
rána. Doplnková sieť bude dobrovoľná s možnosťou kratšej prevádzky. Ministerstvo zverejní cez týždeň mapu, 
aby bolo jasné, kde presne sa body nachádzajú. 

“Chceme zdôrazniť, že v prípade akútnej zmeny zdravotného stavu je k dispozícii posádka ambulancie 
záchrannej zdravotnej služby. Ambulantná pohotovostná služba je len akousi predĺženou rukou štandardných 
ordinačných hodín klasickej ambulancie všeobecného lekára či pediatra pri život neohrozujúcej náhlej zmene 
zdravotného stavu,” uzavrela Eliášová. 

Zoznam bodov, pre ktoré si organizátori prevzali povolenia a poverenia. 
Bratislavský kraj: 
Bratislava pre okresy Bratislava I., Bratislava II. a Bratislava III. pre dospelých 
Bratislava pre okresy Bratislava IV. a Bratislava V. pre dospelých 
Bratislava pre okresy Bratislava I., Bratislava II., Bratislava III., Bratislava IV., Bratislava V. a okres Senec pre 

deti a dorast 
Malacky pre dospelých 
Pezinok pre dospelých 
Pezinok pre deti a dorast 
Košický kraj: 
Košice okolie pre Košice okolie pre deti a dorast 
Košice okolie pre Košice okolie pre dospelých 
Košice pre Košice I, II, III, IV pre deti a dorast 
Košice pre Košice I, II, III, IV pre dospelých 
Kráľovský Chlmec pre deti a dorast 
Kráľovský Chlmec pre dospelých 
Michalovce pre deti a dorast 
Michalovce pre dospelých 
Moldava nad Bodvou pre deti a dorast 
Rožňava pre deti a dorast 
Rožňava pre dospelých 
Spišská Nová Ves pre deti a dorast 
Spišská Nová Ves pre dospelých 

Banskobystrický kraj: 
Banská Bystrica pre deti a dorast 
Banská Bystrica pre dospelých 
Banská Štiavnica pre dospelých 
Brezno pre deti a dorast 
Brezno pre dospelých 
Revúca pre dospelých 
Rimavská Sobota pre deti a dorast 
Rimavská Sobota pre dospelých 
Veľký Krtíš pre dospelých 
Zvolen pre deti a dorast 
Zvolen pre dospelých 
Žiar nad Hronom pre deti a dorast 
Žiar nad Hronom pre dospelých 



Nitriansky kraj: 
Komárno pre deti a dorast 
Komárno pre dospelých 
Levice pre deti a dorast 
Levice pre dospelých 
Nitra pre deti a dorast 
Nitra pre dospelých 
Nové Zámky pre deti a dorast 
Šaľa pre deti a dorast 
Šaľa pre dospelých 
Topoľčany pre deti a dorast 
Prešovský kraj: 
Bardejov pre deti a dorast 
Bardejov pre dospelých 
Humenné pre deti a dorast 
Humenné pre dospelých 
Kežmarok pre deti a dorast 
Kežmarok pre dospelých 
Levoča pre deti a dorast 
Levoča pre dospelých 
Poprad pre deti a dorast 
Poprad pre dospelých 
Prešov pre deti a dorast 
Prešov pre dospelých 
Sabinov pre deti a dorast 
Sabinov pre dospelých 
Snina pre deti a dorast 
Snina pre dospelých 
Stará Ľubovňa pre deti a dorast 
Stará Ľubovňa pre dospelých 
Svidník pre deti a dorast 
Svidník pre dospelých 
Vranov nad Topľou pre deti a dorast 
Vranov nad Topľou pre dospelých 
Trenčiansky kraj: 
Bánovce nad Bebravou pre dospelých 
Ilava pre dospelých 
Myjava pre deti a dorast 
Myjava pre dospelých 
Nové Mesto nad Váhom pre deti a dorast 
Nové Mesto nad Váhom pre dospelých 
Partizánske pre deti a dorast 
Partizánske pre dospelých 
Považská Bystrica pre deti a dorast 
Považská Bystrica pre dospelých 
Prievidza pre deti a dorast 
Prievidza pre dospelých 
Púchov pre deti a dorast 
Púchov pre dospelých 
Trenčín pre deti a dorast 
Trenčín pre dospelých 
Trnavský kraj: 
Dunajská Streda pre deti a dorast 
Dunajská Streda pre dospelých 
Galanta pre deti a dorast 
Galanta pre dospelých 
Hlohovec pre dospelých 
Piešťany pre deti a dorast 
Piešťany pre dospelých 
Senica pre deti a dorast 
Senica pre dospelých 
Skalica pre deti a dorast 
Skalica pre dospelých 
Trnava pre deti a dorast 
Trnava pre dospelých 
Žilinský kraj: 
Bytča pre dospelých 



Čadca pre deti a dorast 
Čadca pre dospelých 
Dolný Kubín pre deti a dorast 
Dolný Kubín pre dospelých 
Kysucké Nové Mesto pre dospelých 
Liptovský Mikuláš pre deti a dorast 
Liptovský Mikuláš pre dospelých 
Martin pre dospelých 
Martin pre deti a dorast 
Námestovo pre deti a dorast 
Námestovo pre dospelých 
Ružomberok pre deti a dorast 
Ružomberok pre dospelých 
Trstená pre deti a dorast 
Trstená pre dospelých 
Žilina pre deti a dorast 
Žilina pre dospelých 
× 
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13. Prevádzka ambulantných pohotovostí je aktuálne zabezpečená na 82 

percent 
[27.06.2018; aktuality.sk; Domáce správy; 07:15; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/602056/prevadzka-ambulantnych-pohotovosti-je-aktualne-zabezpecena-
na-82-percent/ 

 
 

Prevádzka ambulantných pohotovostí je od júla, kedy majú fungovať po novom, aktuálne zabezpečená na 
necelých 82 percent siete. Vyplýva to z doterajšieho počtu organizátorov ambulantných pohotovostných služieb 
(APS), ktorí si od ministerstva zdravotníctva prevzali povolenia a poverenia na ich prevádzkovanie. 

„Predpokladáme, že do konca tohto týždňa si prevezme poverenia ďalších päť organizátorov, rovnako si budú 
poverenia preberať organizátori aj v priebehu budúceho týždňa. Zoznam budeme na základe toho priebežne 
aktualizovať,“ povedala v utorok hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. 

Ministerstvo ubezpečuje, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti zostane zachovaná. „Dostupnosť 
ambulantnej pohotovostnej služby bude od 1. júla pre pacientov na Slovensku zabezpečená, pokrytých bude 85 
až 92 percent pevných bodov ambulantnej pohotovostnej služby. To v skutočnosti znamená, že týchto bodov 
bude viac ako doteraz a ambulancia pohotovostnej služby bude aj na miestach, kde doteraz nebola,“ doplnila 
Eliášová. 

Systém fungovania lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) sa mení od júla. Po novom pôjde o Ambulantnú 
pohotovostnú službu (APS). Zmeny v jej fungovaní boli podľa rezortu nevyhnutné, dlhodobo ich žiadali aj lekári. 

Celkovo má byť 75 ambulantných pohotovostí pre dospelých a 61 ambulantných pohotovostí pre deti a dorast 
v pevnej sieti. V prvom kole výberového konania na organizátorov sa ich podarilo vybrať pre 40 percent siete, do 
konca júla trvá druhé kolo. Dovtedy niektorých organizátorov ministerstvo prevádzkovaním bodov poverilo. 

Pevná sieť bude cez pracovný týždeň fungovať od 14.00 h do 22.00 h, v súčasnosti je LSPP otvorená do 
rána. Doplnková sieť bude dobrovoľná s možnosťou kratšej prevádzky. Ministerstvo zverejní cez týždeň mapu, 
aby bolo jasné, kde presne sa body nachádzajú. 

„Chceme zdôrazniť, že v prípade akútnej zmeny zdravotného stavu je k dispozícii posádka ambulancie 
záchrannej zdravotnej služby. Ambulantná pohotovostná služba je len akousi predĺženou rukou štandardných 
ordinačných hodín klasickej ambulancie všeobecného lekára či pediatra pri život neohrozujúcej náhlej zmene 
zdravotného stavu,“ uzavrela Eliášová. 

Zoznam bodov, pre ktoré si organizátori prevzali povolenia a poverenia. 
Bratislavský kraj: 
Bratislava pre okresy Bratislava I., Bratislava II. a Bratislava III. pre dospelých 
Bratislava pre okresy Bratislava IV. a Bratislava V. pre dospelých 
Bratislava pre okresy Bratislava I., Bratislava II., Bratislava III., Bratislava IV., Bratislava V. a okres Senec pre 

deti a dorast 
Malacky pre dospelých 
Vražda Jána Kuciaka 
Špeciálna stránka s exkluzívnym obsahom 
Pezinok pre dospelých 
Pezinok pre deti a dorast 
Košický kraj: 

https://www.aktuality.sk/clanok/602056/prevadzka-ambulantnych-pohotovosti-je-aktualne-zabezpecena-na-82-percent/
https://www.aktuality.sk/clanok/602056/prevadzka-ambulantnych-pohotovosti-je-aktualne-zabezpecena-na-82-percent/


Košice okolie pre Košice okolie pre deti a dorast 
Košice okolie pre Košice okolie pre dospelých 
Košice pre Košice I, II, III, IV pre deti a dorast 
Košice pre Košice I, II, III, IV pre dospelých 
Kráľovský Chlmec pre deti a dorast 
Kráľovský Chlmec pre dospelých 
Michalovce pre deti a dorast 
Michalovce pre dospelých 
Moldava nad Bodvou pre deti a dorast 
Rožňava pre deti a dorast 
Rožňava pre dospelých 
Spišská Nová Ves pre deti a dorast 
Spišská Nová Ves pre dospelých 

Banskobystrický kraj: 
Banská Bystrica pre deti a dorast 
Banská Bystrica pre dospelých 
Banská Štiavnica pre dospelých 
Brezno pre deti a dorast 
Brezno pre dospelých 
Revúca pre dospelých 
Rimavská Sobota pre deti a dorast 
Rimavská Sobota pre dospelých 
Veľký Krtíš pre dospelých 
Zvolen pre deti a dorast 
Zvolen pre dospelých 
Žiar nad Hronom pre deti a dorast 
Žiar nad Hronom pre dospelých 
Nitriansky kraj: 
Komárno pre deti a dorast 
Komárno pre dospelých 
Levice pre deti a dorast 
Levice pre dospelých 
Nitra pre deti a dorast 
Nitra pre dospelých 
Nové Zámky pre deti a dorast 
Šaľa pre deti a dorast 
Šaľa pre dospelých 
Topoľčany pre deti a dorast 
Prešovský kraj: 
Bardejov pre deti a dorast 
Bardejov pre dospelých 
Humenné pre deti a dorast 
Humenné pre dospelých 
Kežmarok pre deti a dorast 
Kežmarok pre dospelých 
Levoča pre deti a dorast 
Levoča pre dospelých 
Poprad pre deti a dorast 
Poprad pre dospelých 
Prešov pre deti a dorast 
Prešov pre dospelých 
Sabinov pre deti a dorast 
Sabinov pre dospelých 
Snina pre deti a dorast 
Snina pre dospelých 
Stará Ľubovňa pre deti a dorast 
Stará Ľubovňa pre dospelých 
Svidník pre deti a dorast 
Svidník pre dospelých 
Vranov nad Topľou pre deti a dorast 
Vranov nad Topľou pre dospelých 
Trenčiansky kraj: 
Bánovce nad Bebravou pre dospelých 
Ilava pre dospelých 
Myjava pre deti a dorast 
Myjava pre dospelých 
Nové Mesto nad Váhom pre deti a dorast 



Nové Mesto nad Váhom pre dospelých 
Partizánske pre deti a dorast 
Partizánske pre dospelých 
Považská Bystrica pre deti a dorast 
Považská Bystrica pre dospelých 
Prievidza pre deti a dorast 
Prievidza pre dospelých 
Púchov pre deti a dorast 
Púchov pre dospelých 
Trenčín pre deti a dorast 
Trenčín pre dospelých 
Trnavský kraj: 
Dunajská Streda pre deti a dorast 
Dunajská Streda pre dospelých 
Galanta pre deti a dorast 
Galanta pre dospelých 
Hlohovec pre dospelých 
Piešťany pre deti a dorast 
Piešťany pre dospelých 
Senica pre deti a dorast 
Senica pre dospelých 
Skalica pre deti a dorast 
Skalica pre dospelých 
Trnava pre deti a dorast 
Trnava pre dospelých 
Žilinský kraj: 
Bytča pre dospelých 
Čadca pre deti a dorast 
Čadca pre dospelých 
Dolný Kubín pre deti a dorast 
Dolný Kubín pre dospelých 
Kysucké Nové Mesto pre dospelých 
Liptovský Mikuláš pre deti a dorast 
Liptovský Mikuláš pre dospelých 
Martin pre dospelých 
Martin pre deti a dorast 
Námestovo pre deti a dorast 
Námestovo pre dospelých 
Ružomberok pre deti a dorast 
Ružomberok pre dospelých 
Trstená pre deti a dorast 
Trstená pre dospelých 
Žilina pre deti a dorast 
Žilina pre dospelých 
ČÍTAJTE VIAC O TÉME: 
Zdravotníctvo 
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14. V Slovenskom raji bude premávať turistický letný minibus 
[27.06.2018; pravda.sk; Cestovanie; 00:00; SITA] 

 
https://cestovanie.pravda.sk/hory/clanok/474936-v-slovenskom-raji-bude-premavat-turisticky-letny-
minibus/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Slovenský raj Autor: SHUTTERSTOCK 
Od 1. júla spojí obľúbené turistické centrá na severe i juhu Slovenského raja turistický letný minibus. Okrem 

toho, že zlepší dostupnosť parku pre turistov, cestujúci sa budú môcť po prvý raz autobusom previezť centrálnou 
časťou národného parku. 

Premávať bude po zrekonštruovanej Kopaneckej ceste, ktorú odovzdali do užívania v polovici júna. 
Nový autobusový spoj doplní bežné spoje a takisto autobus premávajúci počas letných víkendov a sviatkov do 

31. augusta. 

https://cestovanie.pravda.sk/hory/clanok/474936-v-slovenskom-raji-bude-premavat-turisticky-letny-minibus/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://cestovanie.pravda.sk/hory/clanok/474936-v-slovenskom-raji-bude-premavat-turisticky-letny-minibus/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Ako informoval Martin Pižem, marketingový manažér Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) 
Slovenský raj & Spiš, účelom oboch spojov je umožniť návštevníkom pohodlne sa prepravovať v území 
Slovenského raja bez auta a odľahčiť často preplnené parkoviská v turistických strediskách. 

Letný minibus ako pilotný projekt pre leto 2018 vzišiel zo spolupráce OOCR Slovenský raj & Spiš (OOCR), 
Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus, verejného dopravcu eurobus, a. s. a 
Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Premávať bude na trase Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické centrum Čingov, obce Spišské 

Tomášovce, Spišský Štvrtok a Hrabušice s turistickými strediskami Podlesok a Píla a po spomínanej ceste 3. 
triedy cez sedlo Kopanec až do Dobšinskej ľadovej jaskyne, Stratenej a Dediniek a späť. 

Spolupráca s Banskobystrickým samosprávnym krajom navyše priniesla rozšírenie tohto spoja aj o jazdy z 
Dediniek do obce Telgárt pod Kráľovou hoľou a späť. 

Trasa minibusu povedie v tesnej blízkosti viacerých národných prírodných rezervácií s najvyšším stupňom 
ochrany prírody, či okolo Kopaneckých lúk, ktoré patria počtom druhov vyšších rastlín k najbohatším v Európe. 

Držitelia turistickej karty Slovenský raj & Spiš budú mať možnosť na základe karty prepravovať sa letným 
minibusom zadarmo. 

Ako uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková, držitelia karty získavajú aj 
ďalšie benefity, napríklad zľavu na vstupenky do Spišského hradu či ZOO. 

Turistickú kartu Slovenský raj & Spiš bezplatne získavajú všetci hostia ubytovaní u partnerských ubytovateľov 
aspoň na dve noci. 

Projekt letný minibus je financovaný s podporou Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región 
Turizmus. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Pekná akcia: Dedina utužovala vzťahy aj v ruinách hradu 
[27.06.2018; myorava.sme.sk; Orava / Spravodajstvo; 00:00; Nadežda Kališová] 

 
https://myorava.sme.sk/c/20857199/utuzovali-vztahy-v-ruinach-hradu.html 

 
 

Viac ako stovka Zábiedovčanov si výlet ku Dňu rodiny užila na Spiši. Spoločne poznávali tamojšiu kultúru i 
prírodu. 

ZÁBIEDOVO. „Bolo perfektne, užili sme si kopec zábavy, aj keď nás pred návštevou zoologickej trochu stoplo 
počasie, napokon sa vyčasilo,“ zhodujú sa ľudia, ktorí sa zúčastnili výletu ku Dňu rodiny. Tentokrát obec 
naplánovala návštevu Spišského hradu a zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi. 

Záujemcov sa nazbieralo naozaj požehnane, do troch autobusov. „Keď sme odbočili na Huty, mal som chuť 
vyskočiť za jazdy,“ smeje sa Martin. „Pochyboval som, že tie autobusy deduškovia prekonajú takú cestu. No fakt 
ju zvládli.“ 

Zábiedovčania si užili množstvo zábavy. V 140-člennej skupine boli maličké deti, škôlkari, školáci, dospeláci i 
dôchodcovia. 

Prečítajte si tiež:Narodili sa ďalší malinkí Oravci, nech sa im na svete páči 
Prvý spoločný výlet pri príležitosti Medzinárodného dňa detí obec zorganizovala v roku 1996. Vtedy sa 

zabávali na Oravskom hrade s Kukom a Paťou. Za 22 rokov Zábiedovčania navštívili Betlehem v Rajeckej Lesnej, 
viackrát ZOO a zámok v Bojniciach, Oravský hrad, Westernové mestečko pri Tatralandii, Letecké dni na Sliači, 
Deň armády a polície v Zuberci i Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu. „Posledné roky akcie spájame so slávením 
Dňa rodiny,“ hovorí starosta Ján Banovčan. „Cieľom je posilniť rodinné väzby a zároveň oživiť vzťahy v komunite. 
Sme radi, keď to ľudia chápu a účasťou nás podporia.“ 

Prečítajte si tiež:Farmár Milan Jurky: Mladým ľuďom dnes chýba motivácia 
Pôvodne samospráva robila jeden rok akciu na miestnom ihrisku, nasledujúci zorganizovala výlet mimo 

dediny. „Doma pod holým nebom sme boli čoraz viac limitovaní počasím. Bolo to náročné na prípravu a 
investované peniaze sa tak stali neúčelne vynaloženými, lebo dážď zredukoval účasť ľudí.“ Preto sa skôr 
zamerala na akcie mimo domoviny. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. V lete “busom” do Raja 
[27.06.2018; cestovatel.eu; Blog; 00:00; Ľubomír Motyčka] 

 
https://www.cestovatel.eu/v-lete-busom-do-raja/ 

 
 

Nový turistický Letný minibus v Slovenskom raji 

https://myorava.sme.sk/c/20857199/utuzovali-vztahy-v-ruinach-hradu.html
https://www.cestovatel.eu/v-lete-busom-do-raja/


Tlačová správa 
Dostupnosť obľúbených turistických stredísk Slovenského raja verejnou dopravou sa už čoskoro výrazne 

zlepší. Nový autobusový spoj nazvaný Letný minibus od 1. júla 2018 vytvorí dlho očakávané prepojenie severnej 
a južnej časti národného parku najkratšou Kopaneckou cestou. Tento spoj doplní už tradične posilnený víkendový 
letný autobus premávajúci medzi mestom Spišská Nová Ves, obcou Smižany a turistickými strediskami Čingov, 

Hrabušice – Podlesok a Píla. Účelom oboch spojov je umožniť návštevníkom pohodlne sa prepravovať v území 
Slovenského raja bez starostí o vlastné auto, čo prispieva nielen k ich vlastnému komfortu, ale aj k odľahčeniu 
často preplnených parkovísk v turistických strediskách a zníženiu záťaže prírodného prostredia národného parku, 
ktorá je s individuálnou automobilovou dopravou spojená. 

Letný minibus ako pilotný projekt pre leto 2018 vzišiel zo spolupráce Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Slovenský raj & Spiš (OOCR), krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus, verejného 
dopravcu eurobus, a. s. a Banskobystrického samosprávneho kraja. Premávať bude počas víkendov a sviatkov 
júla a augusta z mesta Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické centrum Čingov, obce Spišské 

Tomášovce, Spišský Štvrtok a Hrabušice s turistickými strediskami Podlesok a Píla a následne po spomínanej 
ceste 3. triedy cez sedlo Kopanec až do Dobšinskej Ľadovej Jaskyne, Stratenej a Dediniek, ako aj spiatočným 
smerom. Spolupráca s Banskobystrickým samosprávnym krajom navyše priniesla rozšírenie tohto spoja aj o 
jazdy z Dediniek do obce Telgárt pod Kráľovou hoľou a späť. Turisti ubytovaní v Dedinkách a v Stratenej si budú 
môcť vďaka Letnému minibusu spraviť pekné výlety a túry napríklad do roklín Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol 
alebo Prielom Hornádu v severnej časti raja s peším návratom späť, ale aj smerom na Telgárt, ku prameňu rieky 
Hron, známemu Telgártskemu a Chmarošskému viaduktu a ďalším atraktivitám pod Kráľovou hoľou. Hostia 
ubytovaní v Telgárte resp. v Hrabušiciach sa zas budú môcť jednoduchšie dostať do Dobšinskej ľadovej jaskyne 
či do Dediniek ku priehrade Palcmanská Maša. 

Okrem dopravnej funkcie Letného minibusu je tu aj prvok zážitkovosti, keďže jeho trasa v úseku Kopaneckej 
cesty povedie priamo „srdcom“ Slovenského raja, v tesnej blízkosti viacerých Národných prírodných rezervácií s 
najvyšším stupňom ochrany prírody, či okolo Kopaneckých lúk, ktoré patria počtom druhov vyšších rastlín k 
najbohatším v Európe. 

Cenník cestovného Letným minibusom sa bude odvíjať od štandardných taríf dopravcu 
eurobus, a. s., s výnimkou držiteľov turistickej karty Slovenský raj & Spiš, ktorí sa budú mať možnosť na 

základe karty prepravovať Letným minibusom úplne ZDARMA. Turistickú kartu Slovenský raj & Spiš bezplatne 
získavajú všetci hostia ubytovaní u partnerských ubytovateľov aspoň na dve noci. Kompletný zoznam 
partnerských ubytovacích zariadení i zľavnených služieb pre držiteľov karty je možné nájsť na webovej stránke 
OOCR: www.vraji.sk/tursiticka-karta/. 

Časy odchodov Letného minibusu sú nastavené tak, aby nekolidoval s grafikonmi iných spojov premávajúcich 
v území. Minibus v meste Spišská Nová Ves navyše nadväzuje na vlakové spoje zo smeru Košice a Bratislava. 

Nakoľko priame verejné dopravné spojenie do Hrabušíc a Dobšinskej Ľadovej Jaskyne i napriek veľkému dopytu 
doposiaľ neexistovalo, pevne veríme že turisti možnosť prepravy Letným Minibusom uvítajú a budú ho využívať v 
čo najväčšej miere. Všetky aktuálne informácie o Letnom minibuse môžete nájsť na webovej stránke OOCR, 
vraji.sk. Grafikon spoja prikladáme aj v prílohe tejto tlačovej správy. 

Projekt Letný minibus je financovaný s finančnou podporou krajskej organizácie cestovného ruchu Košice 
Región Turizmus. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Pohotovosť v kraji zabezpečí 17 pevných bodov: Kde budú v 

Michalovciach? 
[27.06.2018; dnes24.sk; Michalovce; 00:00; Dnes24.sk] 
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302720 

 
 

Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) končí. Od 1. júla ju nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS). 
Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov. 

Napriek tomu, že od 1. júla dochádza k viacerým zmenám v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na tzv. 
pohotovostiach, pacienti v Košickom samosprávnom kraji (KSK) nemusia mať obavy, že v ich obvode nebude 
zabezpečená zdravotná starostlivosť. Informoval o tom v utorok Úrad KSK. 

Ambulantná pohotovostná služba 
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) končí a od 1. júla ju nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS). 

Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov, ktoré sa budú nachádzať v tzv. spádových 
územiach, pričom jedno územie bude tvoriť najmenej jeden okres. 

„Košický samosprávny kraj vyvinul maximálne úsilie, aby pacienti neprišli o svoje pohotovosti. Aj vďaka tomu z 
pôvodného počtu 20 pohotovostí pre dospelých a pre deti a dorast stanovilo ministerstvo zdravotníctva 17 
pevných bodov pre Košický kraj. V prvom kole výberových konaní bolo obsadených iba osem z nich, no zo 
všetkých ôsmich krajov na Slovensku košický dopadol najlepšie," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. 

http://michalovce.dnes24.sk/pohotovost-v-kraji-zabezpeci-17-pevnych-bodov-kde-budu-v-michalovciach-302720
http://michalovce.dnes24.sk/pohotovost-v-kraji-zabezpeci-17-pevnych-bodov-kde-budu-v-michalovciach-302720


Povolenia na prevádzku ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vydáva po novom Ministerstvo 
zdravotníctva SR. To podľa KSK neakceptovalo, resp. pozmenilo návrh samosprávneho kraja na lokalizáciu 
jednotlivých pevných bodov, ktorý vychádzal z diverzifikácie potenciálnych problémov v budúcnosti, zo skúseností 
s poskytovaním tejto služby po ostatné roky, zo znalostí a špecifík jednotlivých okresov a v neposlednom rade 
zohľadňoval rozmiestnenie ústavných zdravotníckych zariadení v regióne. „Výsledkom toho je skutočnosť, že 
ministerstvo v rámci prvého kola výberových konaní nedokázalo obsadiť prevádzkovateľmi všetky stanovené 
body," uviedla hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová. 

V skrátenom režime 
APS pre dospelých nebude od júla fungovať vo Veľkých Kapušanoch, pre deti a dorast bude chýbať v 

Krompachoch. Pre tie body, ktoré zostali v kraji po prvom kole výberového konania na prevádzkovateľov 
neobsadené, ministerstvo dočasne poverí jeho prevádzkovaním iné subjekty. „A to až do ukončenia druhého kola 
výberových konaní, ktoré sa uskutočnia v auguste. V KSK ide o deväť takýchto zariadení," uviedla Činčárová. 

Pohotovosti budú po novom fungovať v skrátenom režime, teda nie od 16.00 do 7.00 h, ale len do 22.00 h v 
pracovné dni. Cez víkendy a sviatky budú otvorené od 7:00 do 22:00 hod. Chorým tak budú po tomto čase k 
dispozícii už len urgentné príjmy v nemocniciach. 

Zmeny sa nedotknú zubno-lekárskych pohotovostných služieb, fungovať budú rovnako ako doteraz. V oblasti 
lekárenskej starostlivosti v každom okrese, kde bude fungovať APS, bude minimálne jedna pohotovostná lekáreň 
otvorená do 22.30 h. „Snahou samosprávneho kraja bude zabezpečiť, aby táto lekáreň bola čo najbližšie k 
ambulantnej pohotovosti," uviedla Činčárová. 

Nové pevné body APS pre dospelých: 
1. Košice (LSK PLUS s.r.o., Národná Trieda 27 , Košice – mestská časť Sever) 
2. Košice-okolie (Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, Košice – mestská časť Západ) 
3. Kráľovský Chlmec (Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec) 
4. Gelnica (dočasne neobsadený pevný bod – KSK navrhol poveriť Nemocnicu Krompachy, spol. s r.o.) 
5. Michalovce (TRIGOD s.r.o., Námestie osloboditeľov 25, Michalovce) 
6. Rožňava (NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska, 1, Rožňava) 
7. Trebišov (dočasne neobsadený pevný bod – KSK navrhol poveriť LSPP Trebišov s.r.o.) 
8. Sobrance (dočasne neobsadený pevný bod – KSK navrhol poveriť DOZAS – Dopravno-zdravotná služba, 

s.r.o. Sobrance) 
9. Spišská Nová Ves (NLSPP SNV, s.r.o., Šafárikovo námestie 3, Spišská Nová Ves) 

Nové pevné body APS pre deti a dorast: 
1. Košice (LSK PLUS s.r.o., Národná Trieda 27 , Košice – mestská časť Sever 
2. Košice-okolie (Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, Košice – mestská časť Západ) 
3. Moldava nad Bodvou (LSK PLUS s.r.o., Národná Trieda 27 , Košice – mestská časť Sever) 
4. Kráľovský Chlmec (Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec) 
5.Michalovce (KOMPROMIS spol. s.r.o., Námestie Slobody 1, Michalovce) 
6. Rožňava (NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska, 1, Rožňava) 
7. Trebišov (dočasne neobsadený pevný bod – KSK navrhol poveriť LSPP Trebišov s.r.o.) 
8. Spišská Nová Ves (NsP Spišská Nová Ves, a.s., Jánskeho 1, Spišská Nová Ves) 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Michaloviec a okolia 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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18. VIDEO: Ľudia zažili prekvapenie. Veď sledujte, čo v Spišskej robila 

novopečená miss 
[27.06.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 
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Najkrajšou ženou Spiša sa len pred pár dňami stala Klaudia Repková zo Spišskej Novej Vsi. A tá dnes 

vyrazila do nášho mesta s jasným cieľom. 
Len pred pár dňami sme spoznali najkrajšiu ženu Spiša. Stala sa ňou študentka strednej školy ekonomickej, 

Novovešťanka Klaudia Repková. Dnes spolu s ostatnými dobrovoľníkmi vyrazila do nášho mesta, aby spríjemnila 
deň okoloidúcim. 

Kráska zo Spišskej sa totiž zapojila do dnešného Dňa objatí Hug Day 2018. Ako pre náš portál prezradila, na 
tejto známej akcii sa podieľala po prvýkrát a to s jasným cieľom. „ Chcem priniesť ľuďom radosť a budem rada, 
keď ľuďom vyčarím úsmev na tvári. Zároveň sa teším na malé detičky, ktoré pôjdeme objať do nemocnice,“ 
povedala Klaudia. 

Pozitívne reakcie 

http://spisska.dnes24.sk/video-ludia-zazili-prekvapenie-ved-sledujte-co-v-spisskej-robila-novopecena-miss-302719
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Objatia v rámci spomínej akcie rozdávala spolu s inými dobrovoľníkmi od 10:00 hodiny dopoludnia. Ako 
doplnila, ľudia väčšinou reagovali pozitívne a s úsmevom. Pár z nich sme sa opýtali, aké je to objať sa s misskou 
„Veľmi príjemné, videl som ju na fotkách, že to vyhrala a som rád, že sme sa mohli stretnúť aj osobne,“ prezradil 
oslovený mladý muž. Ani ženy či deti sa objatiu nebránili. „Sme rady, že nás len tak niekto objíme, mohlo by to 
byť častejšie. S miss sme sa ešte neobjímali,“ zhodli sa mamičky. 

Desiatky dobrovoľníkov 
Do 7. ročníka Dňa v objatí sa podľa slov organizátorky Dominiky Kuchárovej zapojilo tento rok v Spišskej 

Novej Vsi 35 dobrovoľníkov. „Dnes sme sa stretli hlavne s cieľom objímať a rozdávať radosť. Vzhľadom k tomu, 

že už dva roky sa táto akcia v Spišskej nekonala, počítať objatia nebudeme. Budeme radi, keď prinesieme túto 
peknú myšlienku naspäť do nášho mesta,“ ozrejmila organizátorka. Dobrovoľníci objímali ľudí po celom námestí v 
Spišskej, navštívili aj mestskú radnicu a v objatiach pokračovali v charite i v nemocnici. 

Ako rozdávala objatia Miss Spiša spolu s ostatnými dobrovoľníkmi si môžete pozrieť v našej fotogalérií či 
priloženom videu. 

Hl. foto: archívne 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Pohotovosť v lekárňach - streda 27. júna 
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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. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici. 
Stropkov 
Srdce, Hviezdoslavova 13/34/A 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
Spišská Nová Ves 

Tesco, Medza 15 
Gelnica 
Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Rožňava 
Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 
St. Ľubovňa 
Dr. Max, Popradská cesta 1777/71 
Poprad 
BENU, Moyzesova 4067/3 
Humenné 
Centrum, Námestie slobody 67 
Bardejov 
Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
Dr. Max, Námestie slobody 969 
Svidník 
Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
Sobrance 
Avena pri nemocnici, Mieru 12 
Snina 
Alba, Študentská 1439 
Trebišov 
ALOSA, Berehovská 3950/30 
Michalovce 
FORTUNA, Špitálska 23/23 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

https://korzar.sme.sk/c/20856610/pohotovost-v-lekarnach-streda-27-juna.html
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20. Kam za kultúrou - streda 27. júna 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Jurský svet: Zánik ríše o 15.20, 18.00, 20.50, 3D o 17.10, 19.50, Láska bez bariér o 

18.10, 20.30, Pat a Mat opäť v akcii o 15.10, 16.10, Dámsky klub o 15.40, Deadpool 2 o 20.20, Debbina 8 o 
17.50, 20.10, Ja, Simon o 17.50, Luis a ufóni o 15.00, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 18.00, 20.40, 
Solo: A Star Wars Story o 15.00, Taguj! o 19.00, 21.00, Ukradnutá princezná o 15.50, Vezmi si ma, kamoš o 
17.00 hod., STER CENTURY CINEMAS - Som Sexy - Ladies Club o 18.00, Jurský svet: Zánik ríše o 15.30, 
17.50, 20.20, 3D o 17.20, 19.50, Pat a Mat znovu v akcii o 15.50, Ja, Simon o 15.40, Pablo Escobar: Nenávidený 
a milovaný o 20.10, Ghost Stories o 18.20, Deadpool 2 o 16.00, 20.30 hod., ÚSMEV - Dámsky klub o 10.00, 
Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 20.30 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - 

Jurský svet: Zánik ríše o 15.30, 17.50, 20.20, 3D o 17.20, 19.50, Pat a Mat opäť v akcii o 15.50, Pablo Escobar: 
Nenávidený a milovaný o 18.00, Ja, Simon o 15.40, Deadpool 2 o 20.30 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: BÁBKOVÉ DIVADLO - (Alžbetina 38) - Lišiak a Lišiačik o 9.00, 10.30 a 14.00 hod., SP. N. VES: 

DOM MATICE SLOVENSKEJ - Storočie podľa Márie o 10.00 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) Výstava: Argišt Alaverdyan, Jozef Mrva ml. – Matný 

rozmer (do 16. 9.), František Veselý – Krajina nového typu (do 21. 10.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA 
(Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov 
výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990), Tvorivé dielne: Kresba a maľba pre 
pokročilých a začiatočníkov 17.00 - 19.00 hod., VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - 
so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad; Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov (do 30. 9.), 
Hungarikum - Ľudové umenie Matyó (do 9. 9.), Bieloskvúce poklady (do 30. 9.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, 
ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; GALÉRIA PRI KOMÍNE (Nám. Maratónu mieru 2) 
- Z príbehu do príbehu - Dizajnéri divadelného kostýmu (do 23. 9.), GALÉRIA BAŠTA (Hrnčiarska 7, ut - so 9 - 17, 
ne 13 - 17) - Zuzana Roskoványiová: Život je bláznivý karneval (do 12. 8.), DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): 
Rožňavské cechy (do 16. 9.), SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - 
Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, 
umelecké kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, 
úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, 
Metalurgia v 19. a 20. storočí; Slovenský poklad - najstaršie opálové bane na svete (do 15. 7.), 
KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - LitPark - Mária Nerádová - Jak velbloud potkal ťavu 
(do 30. 6.), ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Anna Raczyńska – Po búrke (do 6. 7.), Ivan Čavić – 
Day (1) 48, vernisáž o 19.00 hod. (do 13. 7.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 
17.30) - Kalendáre nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.); Oprášené dejiny 2 - košickí remeselníci a obchodníci v 
minulosti (do 31. 8.), 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; Bienále maľby IV. - Abstrakcia / Metóda a metafora, Biedermeier C+S, Soody Sharifi: Maxiatúry / 
Moslimské tínedžerky (do 1. 7.), MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála 
expozícia, PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história, Dravé vtáky v prírode, Štvrťstoročie samostatnej 
SR; Pohľad. Oltár majstra Pavla z Levoče; Ako sa mapovalo v baníctve; Premeny námestia (do 12. 8.), 
BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, 
Zbierka nerastov, Odkrytá krása v kameni v tvorbe Tibora Gurina, GALÉRIA NETRADIČNÝCH UMENÍ (Letná 49) 
- Obrazy inak (do 14. 7.), MARKUŠOVCE: KAŠTIEĽ - Ako sa princezné obliekali a rytieri zachraňovali, 
LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: MÚZEUM - Vajíčko maľované; Od nektáru po 
medovník, TREBIŠOV: MÚZEUM - Veronika Tóthová - Moja tvorba (do 30. 9.) 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (prednáška) Vedecká kaviareň: Elektrina v ľudskom tele o 18.00 hod., 

(tanec) Lindy Hop o 18.00, (párty) Stredávka o 21.00 hod. 
Prešovský kraj 

https://korzar.sme.sk/c/20856622/kam-za-kulturou-streda-27-juna.html


KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Jurský svet: Zánik ríše o 15.20, 18.00, 20.50, 3D o 17.10, 19.50, Pat a Mat opäť v akcii 

o 15.10, 16.20, Debbina 8 o 18.20, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 20.40, Luis a ufóni o 16.40, Láska 
bez bariér o 18.40, 21.00, Deadpool 2 o 16.00, Taguj! o 18.30, 20.30 hod., POPRAD: CINEMAX - Jurský park: 
Zánik ríše o 15.10, 20.50, 3D o 18.00, Láska bez bariér o 20.40, Pat a Mat opäť v akcii o 16.10, Debbina 8 o 
18.20, Luis a ufóni o 16.20, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 20.30, Taguj! o 18.10 hod., HUMENNÉ: 
FAJN - Samotári o 19.30 hod. 

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

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; Petrolejové lampy (do 31. 8.), Minulosť 
otlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 31. 12.), ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 
- 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 51 A 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ, MEDZIPOSCHODIE – Paulína 
Halasová/Budúcnosť je blízko (do 2. 9.), HLAVNÁ 53: MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ A CHODBY - Eduard Klena/Tyrell 
(do 2. 9.), HLAVNÁ 53: SUTERÉN - Relacje/Vzťahy (do 2. 9.), HLAVNÁ 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Klenoty 
zo zbierok Šarišskej galérie (do 2. 9.), GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 
- 14) - Stála expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; Výstava: Nowy sacz – Nyiregyhaza – Prešov (do 
31. 8.), Priateľstvo - Barátság - Przyjaźń (do 31. 8.), ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 
11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, 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) - Michal Studený (do 11. 7.), POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového 
fondu: Odkryté hodnoty; ELEKTRÁREŇ TG - Miroslav CIPÁR - Hra pre naše oči a Moja krajina je moja fantázia 
(do 26. 7.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, 
Výstava: Jozef ČESLA – Tajomné savany africké (do 9. 9.), TATRANSKÁ LOMNICA: GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) 
Majstri svojho remesla I. (do 27. 6.), 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, SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - 
Od nektáru po medovník (do 31. 10.), VIHORLATSKÉ MÚZEUM - 12 patrónov …ochrancovia vedy, techniky a 
remesiel (do 30. 6.), Premena do krásy (do 30. 9.), STROPKOV: KAŠTIEĽ - Koňare - tradícia chovu koní v 
Prešove a okolí (do 6. 7.), Pastierstvo na Zemplíne (do 6. 7.), HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK 
(Zámocká 160/5) - Historické hodiny - umeleckohistorická výstava (do 15. 7.), Od Víťazného februára po Pražskú 
jar (1948 - 1968) - historická výstava (do 31. 8.) 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Pohotovosť v kraji zabezpečí 17 pevných bodov: Kde budú v Spišskej? 
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Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) končí. Od 1. júla ju nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS). 
Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov. 

Napriek tomu, že od 1. júla dochádza k viacerým zmenám v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na tzv. 
pohotovostiach, pacienti v Košickom samosprávnom kraji (KSK) nemusia mať obavy, že v ich obvode nebude 
zabezpečená zdravotná starostlivosť. Informoval o tom v utorok Úrad KSK. 

Ambulantná pohotovostná služba 
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) končí a od 1. júla ju nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS). 

Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov, ktoré sa budú nachádzať v tzv. spádových 
územiach, pričom jedno územie bude tvoriť najmenej jeden okres. 

„Košický samosprávny kraj vyvinul maximálne úsilie, aby pacienti neprišli o svoje pohotovosti. Aj vďaka tomu z 
pôvodného počtu 20 pohotovostí pre dospelých a pre deti a dorast stanovilo ministerstvo zdravotníctva 17 
pevných bodov pre Košický kraj. V prvom kole výberových konaní bolo obsadených iba osem z nich, no zo 
všetkých ôsmich krajov na Slovensku košický dopadol najlepšie," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. 

Povolenia na prevádzku ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vydáva po novom Ministerstvo 
zdravotníctva SR. To podľa KSK neakceptovalo, resp. pozmenilo návrh samosprávneho kraja na lokalizáciu 
jednotlivých pevných bodov, ktorý vychádzal z diverzifikácie potenciálnych problémov v budúcnosti, zo skúseností 
s poskytovaním tejto služby po ostatné roky, zo znalostí a špecifík jednotlivých okresov a v neposlednom rade 
zohľadňoval rozmiestnenie ústavných zdravotníckych zariadení v regióne. „Výsledkom toho je skutočnosť, že 

http://spisska.dnes24.sk/pohotovost-v-kraji-zabezpeci-17-pevnych-bodov-kde-budu-v-spisskej-302672


ministerstvo v rámci prvého kola výberových konaní nedokázalo obsadiť prevádzkovateľmi všetky stanovené 
body," uviedla hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová. 

V skrátenom režime 
APS pre dospelých nebude od júla fungovať vo Veľkých Kapušanoch, pre deti a dorast bude chýbať v 

Krompachoch. Pre tie body, ktoré zostali v kraji po prvom kole výberového konania na prevádzkovateľov 
neobsadené, ministerstvo dočasne poverí jeho prevádzkovaním iné subjekty. „A to až do ukončenia druhého kola 
výberových konaní, ktoré sa uskutočnia v auguste. V KSK ide o deväť takýchto zariadení," uviedla Činčárová. 

Pohotovosti budú po novom fungovať v skrátenom režime, teda nie od 16.00 do 7.00 h, ale len do 22.00 h v 
pracovné dni. Cez víkendy a sviatky budú otvorené od 7:00 do 22:00 hod. Chorým tak budú po tomto čase k 
dispozícii už len urgentné príjmy v nemocniciach. 

Zmeny sa nedotknú zubno-lekárskych pohotovostných služieb, fungovať budú rovnako ako doteraz. V oblasti 
lekárenskej starostlivosti v každom okrese, kde bude fungovať APS, bude minimálne jedna pohotovostná lekáreň 
otvorená do 22.30 h. „Snahou samosprávneho kraja bude zabezpečiť, aby táto lekáreň bola čo najbližšie k 
ambulantnej pohotovosti," uviedla Činčárová. 

Nové pevné body APS pre dospelých: 
1. Košice (LSK PLUS s.r.o., Národná Trieda 27 , Košice – mestská časť Sever) 
2. Košice-okolie (Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, Košice – mestská časť Západ) 
3. Kráľovský Chlmec (Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec) 
4. Gelnica (dočasne neobsadený pevný bod – KSK navrhol poveriť Nemocnicu Krompachy, spol. s r.o.) 
5. Michalovce (TRIGOD s.r.o., Námestie osloboditeľov 25, Michalovce) 
6. Rožňava (NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska, 1, Rožňava) 
7. Trebišov (dočasne neobsadený pevný bod – KSK navrhol poveriť LSPP Trebišov s.r.o.) 
8. Sobrance (dočasne neobsadený pevný bod – KSK navrhol poveriť DOZAS – Dopravno-zdravotná služba, 

s.r.o. Sobrance) 
9. Spišská Nová Ves (NLSPP SNV, s.r.o., Šafárikovo námestie 3, Spišská Nová Ves) 

Nové pevné body APS pre deti a dorast: 
1. Košice (LSK PLUS s.r.o., Národná Trieda 27 , Košice – mestská časť Sever 
2. Košice-okolie (Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, Košice – mestská časť Západ) 
3. Moldava nad Bodvou (LSK PLUS s.r.o., Národná Trieda 27 , Košice – mestská časť Sever) 
4. Kráľovský Chlmec (Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec) 
5. Michalovce (KOMPROMIS spol. s.r.o., Námestie Slobody 1, Michalovce) 
6. Rožňava (NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska, 1, Rožňava) 
7. Trebišov (dočasne neobsadený pevný bod – KSK navrhol poveriť LSPP Trebišov s.r.o.) 
8. Spišská Nová Ves (NsP Spišská Nová Ves, a.s., Jánskeho 1, Spišská Nová Ves) 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 
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22. Ako bude fungovať pohotovostná služba od 1. júla ? Lekárska služba prvej 
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Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) končí. Od 1. júla ju nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS). 
Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov. 

Od 1. júla dochádza k viacerým zmenám v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na tzv. pohotovostiach. 
Pacienti v Košickom samosprávnom kraji však nemusia mať obavy, že v ich obvode nebude zabezpečená 
zdravotná starostlivosť. 

"Z pôvodného počtu 20 pohotovostí pre dospelých a pre deti a dorast stanovilo Ministerstvo zdravotníctva 17 
pevných bodov pre Košický kraj. V prvom kole výberových konaní bolo obsadených iba 8 z nich, no zo všetkých 
ôsmich krajov na Slovensku Košický dopadol najlepšie,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka. 

APS pre dospelých nebude od júla fungovať vo Veľkých Kapušanoch, pre deti a dorast bude chýbať v 
Krompachoch. Pre tie body, ktoré zostali v kraji po prvom kole výberového konania na prevádzkovateľov 
neobsadené, ministerstvo dočasne poverí jeho prevádzkovaním iné subjekty. A to až do ukončenia druhého kola 
výberových konaní, ktoré sa uskutočnia v auguste. V KSK ide o deväť takýchto zariadení. 

Zoznam nových pohotovosti 
Nové pevné body APS pre dospelých: 
- Košice (LSK PLUS s.r.o., Národná Trieda 27 , Košice – mestská časť Sever) 
- Košice-okolie (Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, Košice – mestská časť Západ) 

http://kosice.dnes24.sk/ako-bude-fungovat-pohotovostna-sluzba-od-1-jula-lekarska-sluzba-prvej-pomoc-konci-302607
http://kosice.dnes24.sk/ako-bude-fungovat-pohotovostna-sluzba-od-1-jula-lekarska-sluzba-prvej-pomoc-konci-302607


- Kráľovský Chlmec (Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec) 
- Gelnica (dočasne neobsadený pevný bod – KSK navrhol poveriť Nemocnicu Krompachy, spol. s r.o.) 
- Michalovce (TRIGOD s.r.o., Námestie osloboditeľov 25, Michalovce) 
- Rožňava (NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska, 1, Rožňava) 
- Trebišov (dočasne neobsadený pevný bod – KSK navrhol poveriť LSPP Trebišov s.r.o.) 
- Sobrance (dočasne neobsadený pevný bod – KSK navrhol poveriť DOZAS – Dopravno-zdravotná služba, 

s.r.o. Sobrance) 
- Spišská Nová Ves (NLSPP SNV, s.r.o., Šafárikovo námestie 3, Spišská Nová Ves) 

Nové pevné body APS pre deti a dorast: 
- Košice (LSK PLUS s.r.o., Národná Trieda 27 , Košice – mestská časť Sever 
- Košice-okolie (Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, Košice – mestská časť Západ) 
- Moldava nad Bodvou (LSK PLUS s.r.o., Národná Trieda 27 , Košice – mestská časť Sever) 
- Kráľovský Chlmec (Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec) 
- Michalovce (KOMPROMIS spol. s.r.o., Námestie Slobody 1, Michalovce) 
- Rožňava (NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska, 1, Rožňava) 
- Trebišov (dočasne neobsadený pevný bod – KSK navrhol poveriť LSPP Trebišov s.r.o.) 
- Spišská Nová Ves (NsP Spišská Nová Ves, a.s., Jánskeho 1, Spišská Nová Ves) 
Pohotovosti budú po novom fungovať v skrátenom režime, teda nie od 16.00 do 7.00 hod. rána, ale len do 

22.00 hod. v pracovné dni. Cez víkendy a sviatky budú otvorené od 7.00 do 22.00 hod. Chorým budú po tomto 
čase k dispozícii už len urgentné príjmy v nemocniciach. 

Poplatky za ošetrenie 
Zmeny sa nedotknú zubno-lekárskych pohotovostných služieb, fungovať budú rovnako, ako doteraz. Poplatok 

za APS sa zvýši z 1,99 eur na sumu 2 eur, ústavná pohotovostná služba bude stáť 10 eur, pričom doteraz za ňu 
pacient platil 1,99 eur. 

Zmeny sa dotknú lekárov, ktorí budú mať od 1. júla garantovanú hodinovú mzdu 12 eur v hrubom. V prípade, 
že APS nebudú mať dostatok lekárov, ktorí sa do služby prihlásili dobrovoľne, samosprávny kraj rozpíše povinné 
služby. Naopak, doplnková pohotovosť bude fungovať práve na dobrovoľnej báze. K dispozícii môže byť v 
pracovných dňoch nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v čase, ktorý stanoví župa. 

Aj v oblasti lekárenskej starostlivosti dochádza k zmenám. V každom okrese, kde bude fungovať APS, bude 
minimálne jedna pohotovostná lekáreň otvorená do 22:30 hod. 

Zdroj: kosice.dnes24.sk 
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