
 

Monitoring médií 

29.06.2018 

Viac na siacplus.sk; m: snv.user / h: Vtn15fce 

 
OBSAH 

Spišská Nová Ves 

1. Po záplavách ostali bez pitnej vody 
[29.06.2018; Korzár; REGIÓN; s. 4; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

2. Bystrany, okres Spišská Nová Ves: Pre vodu prišli o vodu 
[28.06.2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Adriana Kmotríková] 

3. Obec Bystrany bez pitnej vody 
[28.06.2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Marie Balážová Melníková / Jaroslav 

Barborák] 

4. Obec Bystrany bez pitnej vody 
[28.06.2018; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Marta Výbošteková] 

5. Chcete zarábať viac ako 1 000 eur mesačne? Vyberte si z pracovných ponúk so zaujímavými 
platmi 

[28.06.2018; hnporadna.hnonline.sk; HNonline; 13:35; zdz] 

6. Chcete zarábať viac ako 1 000 euro mesačne? Vyberte si z pracovných ponúk so 
zaujímavými platmi 

[28.06.2018; hnonline.sk; hnonline; 13:35; zdz] 

7. Slovensko zaplavili objatia 
[28.06.2018; teraz.sk; Školský servis; 12:01; Školský servis] 

8. Hra Lekárom proti svojej vôli v Spišskom divadle je poslednou v sezóne 
[28.06.2018; dobrenoviny.sk; 10:09; TASR] 

9. Hra Lekárom proti svojej vôli v Spišskom divadle je poslednou v sezóne 
[28.06.2018; 24hod.sk; Kultúra; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

10. Novinka v Slovenskom raji: Letný minibus povedie aj srdcom národného parku 
[28.06.2018; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Dnes24.sk] 

11. Na pódiu pred Redutou nás cez leto čaká séria podujatí: Na toto všetko sa môžeme tešiť 
[28.06.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

12. V Spišskonovoveskom okrese si dajte pozor: Očakáva sa výskyt búrok s krúpami! 
[28.06.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

13. Sociálne zariadenia pre hendikepovaných v Spišskej Novej Vsi 
[28.06.2018; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Viktor Pamula] 

14. Hra Lekárom proti svojej vôli v Spišskom divadle uzavrie sezónu 
[28.06.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša; 00:00; TASR] 

15. Smola a Hrušky natočili v Izraeli letnú novinku: Na ceste za inou 
[28.06.2018; topky.sk; Dobre vedieť; 00:00; Redakcia] 

16. Toľko futbalistiek na jednom mieste je každý rok iba v Jasenici 
[28.06.2018; myorava.sme.sk; Orava / Šport; 00:00; Tomáš Ferenčík] 

17. Moderný patriotizmus 
[28.06.2018; dennikn.sk; 00:00; Dominika Kuchárová] 

18. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 28. júna 
[28.06.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

19. Po posledných záplavách ostali Bystrany bez pitnej vody 
[28.06.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

20. Kam za kultúrou - štvrtok 28. júna 

https://siacplus.sk/


[28.06.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

21. Novinka v Slovenskom raji: Letný minibus povedie aj srdcom národného parku 
[28.06.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

22. Hra Lekárom proti svojej vôli v Spišskom divadle je poslednou v sezóne 
[28.06.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Elena Zúborová] 

 
 

TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Po záplavách ostali bez pitnej vody 
[29.06.2018; Korzár; REGIÓN; s. 4; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Hygienici brali vzorky na rozbor, vodu do obce vozí cisterna. 
BYSTRANY. Nedávne záplavy v Bystranoch (okres Spišská Nová Ves) spôsobili, že obec ostala dva týždne 

bez pitnej vody. Do oboch materských škôl, ako aj obyvateľom postihnutých ulíc vozia vodu v cisternách. Studne 
v obci tri dni čistili. Včera prišli regionálni hygienici, aby odobrali vzorky vody na ďalšiu analýzu. Majú určiť, či 
voda v studniach je už čistá a bezpečná na pitie. 

Cisterny v obci 
Prudké dažde pred dvoma týždňami zasiahli túto časť Spiša. Najviac postihnutou bola práve obec Bystrany. 

Obyvatelia si takúto vodu nepamätajú. Voda a bahno im zatopili dvory, záhrady a domy. V obci bol vyhlásený tretí 
povodňový stupeň. Ešte aj po 14 dňoch prebiehajú čistiace práce, obec aj ľudia počítajú škody. 

Obec to stojí tisíce eur 
Podľa slov starostu Františka Žigu (RIS), ostatné dva týždne do obce každý deň prichádzala cisterna s pitnou 

vodou. „Voda sa ľuďom rozvážala. Veľká voda a bahno zaplavili studne, ktoré prišla čistiť firma z Humenného. 
Trvalo to tri dni. Dnes sa odoberajú vzorky na analýzu. Uvidíme, ako to dopadne,“ uviedol včera starosta. Z 
obecného rozpočtu išlo na zabezpečenie pitnej vody doposiaľ viac ako 2 500 eur. Ako zdôraznil, ľudia sú závislí 
na studniach. Obci ešte aj dnes vodovod chýba. Napriek projektom a podaným žiadostiam neboli úspešní. 
Najviac postihnutých bolo asi šesťdesiat domov. 

Obmedzený režim 
Martin Hrobák bývajúci v časti obce Kiara bol rovnako bez vody. „Od povodne nemáme pitnú vodu. 

Používame vodu z cisterny, na pitie si vodu kupujeme vo fľašiach. Aj vodu na obyčajnú kávu sme si museli do 
domu doviezť. Aj vodu na varenie,“ priblížil realitu obyvateľ Bystrian. Na takýto obmedzený režim s pitnou vodou 
si museli zvykať. „Stalo sa to prvýkrát, sťažuje nám to život. Navyše, kupujeme vo fľašiach viac vody ako bežne, 
čím nám stúpli náklady,“ poznamenal Hrobák. Aj do jeho domu prišli pracovníci hygieny odobrať vzorky vody na 
ďalšie skúmanie. Iveta Pavlíková je kuchárkou v obecnej materskej škole. Spolu s kolegyňami aj ony fungovali v 
sťaženom režime. „Fungujeme tak, že nám každý deň privezie vodu cisterna. Prelievame ju do bandasiek a odtiaľ 
ju potom používame na varenie či umývanie riadu,“ uviedla kuchárka. Potvrdila, že chýbajúca pitná voda im sčasti 
sťažuje prácu. „Je to jednoduchšie, keď pustíte vodu z kohútika a tečie. Iné je, ak ju musíte prelievať, zohrievať v 
hrncoch na sporáku. Zdržiava to. Našťastie, v piatok varíme naposledy, začínajú sa prázdniny, tak sa to upokojí,“ 
doplnila Pavlíková. Aj voda z materskej školy putovala do laboratórií na analýzu. 

Vzorky idú do Popradu 
Ako priblížila vedúca oddelenia hygieny životného prostredia spišskonovoveského regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva Jana Murková, vzorky vody v Bystranoch sa včera odoberali v zmysle platnej legislatívy 
po dohode so starostom obce. Išlo o vzorky vody z predškolských a školského zariadenia a vytypovanej studne. 
Vzorky putujú na rozbor do popradských laboratórií. „Na základe výsledkov budeme podnikať ďalšie kroky v 
spolupráci s obcou. Pri vzorkách sledujeme mikrobiologické, biologické, fyzikálno-chemické ukazovatele. Ak tie 
budú splnené, môže byť voda používaná na pitie,“ krátko informovala Murková. Prívalová voda po ostatných 
záplavách mohla do studní a zdrojov pitnej vody naplaviť čokoľvek. Hygienici až do vyšetrenia vzoriek 
neodporúčajú vodu používať ako pitnú, mohla by spôsobiť problémy. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Bystrany, okres Spišská Nová Ves: Pre vodu prišli o vodu 
[28.06.2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Adriana Kmotríková] 

 
 



Adriana Kmotríková, moderátorka: „Hodinová prietrž mračien a katastrofa na viac ako 2 týždne. Obrovský 
príval vody zobral obci Bystrany pred štrnástimi dňami pohodu a pokoj. Dá sa teraz povedať, že ľudia tam pre 
vodu prišli o vodu.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Takto vyzerali Bystrany pred dvoma týždňami. Voda zmiešaná s bahnom sa liala po 
uliciach do domov a pivníc, záhrady sa menili na bazény. Škody upratovali niekoľko dní a stále to nemajú 
Bystrančania za sebou. Voda v Bystranoch síce tečie, ale jej použiteľnosť je otázna, keďže studne boli v obci 
pred dvoma týždňami vytopené.“ 

Martin Hrobák, majiteľ zatopenej studne: „Takže na tú kávu a varenie sme museli vodu dovážať. Mali sme, 
hovorím, tú vodu ako náhradnú, takže sme vlastne fungovali viac-menej, len nedá sa piť a variť.“ 

Jana Murková, vedúca oddelenia hygieny ŽP RÚVZ: „Pokiaľ sa do spodných vôd vlastne dostala tá prívalová 
vlna, mohla naozaj splaviť z okolia všeličo a môže to spôsobiť naozaj rôzne problémy.“ 

Matúš Gavlák: „Aj v školských zariadeniach museli improvizovať. Voda z kohútikov je zatiaľ nepoužiteľná. 
Pitnú vodu im nosili v bandaskách. Kuchárky tak dostali zabrať, no školáci hladom netrpeli. Na koniec školského 
roka sa však tešia ako ešte nikdy.“ 

Iveta Pavlíková, kuchárka, MŠ Bystrany: „Keď si pustíte kohútik, je to iné ako vylievať vodu z bandasiek. 
Chvalabohu zajtra ešte posledný deň kedy varíme, no a už budeme bez bandasiek.“ 

Matúš Gavlák: „Starosta zabezpečil pitnú vodu z cisterien. Studne dali tiež vyčistiť. Dotklo sa to aj desiatok 
domácností.“ 

František Žiga, starosta obce: „Možno takých 50 - 60 domov. Prakticky je to v časti dediny, menej bolo na 
osade takých. Všade kde bolo zaplavené, tak bolo, tie … neboli úplne zaplavené.“ 

Matúš Gavlák: „Obec už minula na zásobovanie pitnou vodou približne 2.500 eur z rozpočtu. Obec bez 
verejného vodovodu skontrolovali aj hygienici.“ 

Jana Murková: „Vykonali sme odber vzoriek vody zo školských zariadení, na základe dohody s pánom 
starostom aj z vytipovanej studne, aby sme získali informáciu o tom, aká situácia v súčasných dňoch v obci 
Bystrany je.“ 

Matúš Gavlák: „Hygienici odniesli odobrané vzorky do laboratórií na expertízu. Výsledky by mali byť približne 
do týždňa, dovtedy by Bystrančania vodu zo studní nemali používať ako pitnú vodu.“ 

Jana Murková: „Kým nepríde stanovisko samozrejme nemôžeme dať žiaden záver, nemôžeme dať žiadne 
odporúčanie z našej strany.“ 

Matúš Gavlák: „Z Bystrian Matúš Gavlák, televízia JOJ.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Obec Bystrany bez pitnej vody 
[28.06.2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Marie Balážová Melníková / Jaroslav 

Barborák] 

 
 

Jaroslav Barborák, moderátor: „Spišské Bystrany sú aj dva týždne po záplavách bez pitnej vody. Hygienici 
najnovšie kontrolovali studne, zisťovali, či je voda v nich po vyčistení opäť pitná. Vzorky by mali byť známe do 
týždňa. Obec nemá vodovod.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Regionálne hygieničky zo Spišskej Novej Vsi dnes odoberali vzorky 

vody v Bystranoch. Vedúca hygieny životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v 
Spišskej Novej Vsi Jana Murková.“ 

Jana Murková, vedúca oddelenia hygieny životného prostredia RÚVZ v Spišskej Novej Vsi: „Vykonali sme 

odber vzoriek vody zo školských zariadení, aj z vytypovanej studne, aby sme získali informáciu o tom, aká 
situácia v súčasných dňoch v obci Bystrany je.“ 

Marie Balážová Melníková: „Pred dvoma týždňami prívalový dážď zaplavil všetky studne v dedine. Starosta 
Bystrian František Žiga.“ 

František Žiga, starosta obce Bystrany: „Od studní sú závislí, lebo my nemáme vodovod.“ 
Marie Balážová Melníková: „Hygienici preto upozorňujú, že ak sa prívalová vlna dostala do spodných vôd, 

mohla z okolia splaviť rôzne nečistoty. Hoci studne čistila firma z Humenného, tri a pol tisíc obyvateľov stále 
nemá istotu, či je voda v poriadku.“ 

Obyvateľ obce Bystrany: „Bez vody ťažko. Aj na tú kávu a to varenie sme museli vodu dovážať, hej, alebo čo 
tu chodila cisterna.“ 

Marie Balážová Melníková: „Situácia komplikuje aj prácu kuchárkam v materskej škôlke.“ 
Kuchárka v materskej škôlke: „Každý deň do bandasiek a lejeme. Bolo to ťažšie. Keď to nepustí človek z 

kohútika, že musí to nalievať, zohrievať a zase prelievať, je to naviac robota. Zajtra ešte posledný deň, kedy 
varíme.“ 

Marie Balážová Melníková: „Odobraté vzorky z Bystrian putovali na rozbor do laboratória v Poprade. Výsledky 
by mali byť známe do siedmich dní. Voda môže získať prívlastok pitná, ak spĺňa zákonom stanovené 
mikrobiologické, biologické a fyzikálno-chemické ukazovatele.“ 

[Späť na obsah] 



 
 

4. Obec Bystrany bez pitnej vody 
[28.06.2018; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Marta Výbošteková] 

 
 

Marta Výbošteková, moderátorka: „Tritisíc päťsto obyvateľov v spišskej obci Bystrany je aj dva týždne po 
záplavách stále bez pitnej vody. Keďže obec nemá vodovod, hygienici odoberali vzorky vody zo studní a zisťovali, 
či je po ich vyčistení opäť pitná. Výsledky by mali byť známe do siedmich dní.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Regionálne hygieničky zo Spišskej Novej Vsi dnes odoberali vzorky 

vody v Bystranoch. Vedúca hygieny životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v 
Spišskej Novej Vsi Jana Murková.“ 

Jana Murková, vedúca oddelenia hygieny životného prostredia RÚVZ v Spišskej Novej Vsi: „Vykonali sme 

odber vzoriek vody zo školských zariadení, aj z vytypovanej studne, aby sme získali informáciu o tom, aká 
situácia v súčasných dňoch v obci Bystrany je.“ 

Marie Balážová Melníková: „Pred dvoma týždňami prívalový dážď zaplavil všetky studne v dedine. Starosta 
Bystrian František Žiga.“ 

František Žiga, starosta obce Bystrany: „Od studní sú závislí, lebo my nemáme vodovod.“ 
Marie Balážová Melníková: „Hygienici preto upozorňujú, že ak sa prívalová vlna dostala do spodných vôd, 

mohla z okolia splaviť rôzne nečistoty. Hoci studne čistila firma z Humenného, tri a pol tisíc obyvateľov stále 
nemá istotu, či je voda v poriadku.“ 

Obyvateľ obce Bystrany: „Bez vody ťažko. Aj na tú kávu a to varenie sme museli vodu dovážať, hej, alebo čo 
tu chodila cisterna.“ 

Marie Balážová Melníková: „Situácia komplikuje aj prácu kuchárkam v materskej škôlke.“ 
Kuchárka v materskej škôlke: „Každý deň do bandasiek a lejeme. Bolo to ťažšie. Keď to nepustí človek z 

kohútika, že musí to nalievať, zohrievať a zase prelievať, je to naviac robota. Zajtra ešte posledný deň, kedy 
varíme.“ 

Marie Balážová Melníková: „Odobraté vzorky z Bystrian putovali na rozbor do laboratória v Poprade. Výsledky 
by mali byť známe do siedmich dní. Voda môže získať prívlastok pitná, ak spĺňa zákonom stanovené 
mikrobiologické, biologické a fyzikálno-chemické ukazovatele.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Chcete zarábať viac ako 1 000 eur mesačne? Vyberte si z pracovných ponúk 

so zaujímavými platmi 
[28.06.2018; hnporadna.hnonline.sk; HNonline; 13:35; zdz] 

 
https://hnonline.sk/expert/1770709-chcete-zarabat-viac-ako-1-000-eur-mesacne-vyberte-si-z-pracovnych-
ponuk-so-zaujimavymi-platmi 

 
 

Obchodný referent 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1441499/obchodny-referent 
Základná zložka mzdy: 1200 E za mesiac 
Spoločnosť: KERAMETAL, s.r.o. 
Miesto: Bratislava-Ružinov 
Konštruktér (Strojárstvo) 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1459705/konstrukter-strojarstvo- 
Základná zložka mzdy: 1100 E za mesiac 
Spoločnosť: NORMIT FOOD s.r.o. 
Miesto: Malacky 
Stavbyvedúci 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1471454/stavbyveduci 
Základná zložka mzdy: 1500 E za mesiac 
Spoločnosť: FRIG - PRODUCT spol. s r.o. 
Miesto: Šamorín, okres Dunajská Streda 
Kuchár, Pomocný kuchár, mzda 1000,- E 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1461331/kuchar-pomocny-kuchar-mzda-1000- 
Základná zložka mzdy: 1000 E mesačne 
Spoločnosť: BIKER spol. s r.o. 
Miesto: Kúty, okres Senica 

https://hnonline.sk/expert/1770709-chcete-zarabat-viac-ako-1-000-eur-mesacne-vyberte-si-z-pracovnych-ponuk-so-zaujimavymi-platmi
https://hnonline.sk/expert/1770709-chcete-zarabat-viac-ako-1-000-eur-mesacne-vyberte-si-z-pracovnych-ponuk-so-zaujimavymi-platmi


Interný auditor 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1476004/interny-auditor 
Základná zložka mzdy: 1200 E za mesiac 
Spoločnosť: INZI SK s.r.o. 
Miesto: “okres Nové Zámky Šurany” 
Stolár - pomocný stolár 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1476636/stolar-pomocny-stolar 
Základná zložka mzdy: 1000 E za mesiac 
Spoločnosť: METRIX - nábytok na mieru, s.r.o. 
Miesto: Lužianky, okres Nitra 
CNC sústružník 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1425041/cnc-sustruznik 
Základná zložka mzdy: 1200 E za mesiac 
Spoločnosť: KOVO Velič - DOV s. r. o. 
Miesto: Brvnište, okres Považská Bystrica 
Projektový manažér 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1478257/projektovy-manazer 
Základná zložka mzdy: 2500 E za mesiac 
Spoločnosť: SPPP Slovakia s.r.o. 
Miesto: Bánovce nad Bebravou 
Lekárnik - farmaceut 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1476307/lekarnik-farmaceu 
Základná zložka mzdy: 1000 E mesačne 
Spoločnosť: lekáreň Sv.Vavrinca 
Miesto: Skalité, okres Čadca 
Key account specialist 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1475166/key-account-specialis 
Základná zložka mzdy: 1200 E za mesiac 
Spoločnosť: EUROTRADE - SR a.s 
Miesto: Strečno, okres Žilina 
Strojársky špecialista technológ/ predajca 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1479214/strojarsky-specialista-technolog-predajca 
Základná zložka mzdy: 1300 E za mesiac 
Spoločnosť: GALLI & CASSINA SK s.r.o. 
Miesto: Pôtor, okres Veľký Krtíš 
Inžinier kvality 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1378630/inzinier-kvality 
Základná zložka mzdy: 1100 E za mesiac 
Spoločnosť: Illichmann Castalloy s. r. o. 
Kontakt: Marcela Brestovská, tel.: +421456830314, brestovskam@illichmann.sk 
Miesto: Žarnovica 
Senior CAD dizajnér 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1463621/senior-cad-dizajner 
Základná zložka mzdy: 1200 E mesačne 
Spoločnosť: Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. 
Miesto: Prešov 
Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1461159/mechanik-klimatizacnych-a-chladiarenskych-zariadeni 
Základná zložka mzdy: 1000 E za mesiac 
Spoločnosť: TRANSTECH, a.s. 
Miesto: Prešov 
Java developer 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1475683/java-developer 
Základná zložka mzdy: 1360 E mesačne 
Spoločnosť: Nordlicht IT Solutions, s. r. o. 
Miesto: Košice-Juh 
Marketingový špecialista 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1472392/marketingovy-specialista 
Základná zložka mzdy: 1000 E za mesiac 
Spoločnosť: Eraled s.r.o. 
Miesto: Spišská Nová Ves 

[Späť na obsah] 

 
 



6. Chcete zarábať viac ako 1 000 euro mesačne? Vyberte si z pracovných 

ponúk so zaujímavými platmi 
[28.06.2018; hnonline.sk; hnonline; 13:35; zdz] 

 
https://hnonline.sk/expert/1770709-chcete-zarabat-viac-ako-1-000-euro-mesacne-vyberte-si-z-pracovnych-
ponuk-so-zaujimavymi-platmi 

 
 

Obchodný referent 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1441499/obchodny-referent 
Základná zložka mzdy: 1200 E za mesiac 
Spoločnosť: KERAMETAL, s.r.o. 
Miesto: Bratislava-Ružinov 
Konštruktér (Strojárstvo) 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1459705/konstrukter-strojarstvo- 
Základná zložka mzdy: 1100 E za mesiac 
Spoločnosť: NORMIT FOOD s.r.o. 
Miesto: Malacky 
Stavbyvedúci 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1471454/stavbyveduci 
Základná zložka mzdy: 1500 E za mesiac 
Spoločnosť: FRIG - PRODUCT spol. s r.o. 
Miesto: Šamorín, okres Dunajská Streda 
Kuchár, Pomocný kuchár, mzda 1000,- E 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1461331/kuchar-pomocny-kuchar-mzda-1000- 
Základná zložka mzdy: 1000 E mesačne 
Spoločnosť: BIKER spol. s r.o. 
Miesto: Kúty, okres Senica 
Interný auditor 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1476004/interny-auditor 
Základná zložka mzdy: 1200 E za mesiac 
Spoločnosť: INZI SK s.r.o. 
Miesto: “okres Nové Zámky Šurany” 
Stolár - pomocný stolár 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1476636/stolar-pomocny-stolar 
Základná zložka mzdy: 1000 E za mesiac 
Spoločnosť: METRIX - nábytok na mieru, s.r.o. 
Miesto: Lužianky, okres Nitra 
CNC sústružník 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1425041/cnc-sustruznik 
Základná zložka mzdy: 1200 E za mesiac 
Spoločnosť: KOVO Velič - DOV s. r. o. 
Miesto: Brvnište, okres Považská Bystrica 
Projektový manažér 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1478257/projektovy-manazer 
Základná zložka mzdy: 2500 E za mesiac 
Spoločnosť: SPPP Slovakia s.r.o. 
Miesto: Bánovce nad Bebravou 
Lekárnik - farmaceut 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1476307/lekarnik-farmaceu 
Základná zložka mzdy: 1000 E mesačne 
Spoločnosť: lekáreň Sv.Vavrinca 
Miesto: Skalité, okres Čadca 
Key account specialist 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1475166/key-account-specialis 
Základná zložka mzdy: 1200 E za mesiac 
Spoločnosť: EUROTRADE - SR a.s 
Miesto: Strečno, okres Žilina 
Strojársky špecialista technológ/ predajca 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1479214/strojarsky-specialista-technolog-predajca 
Základná zložka mzdy: 1300 E za mesiac 
Spoločnosť: GALLI & CASSINA SK s.r.o. 
Miesto: Pôtor, okres Veľký Krtíš 
Inžinier kvality 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1378630/inzinier-kvality 

https://hnonline.sk/expert/1770709-chcete-zarabat-viac-ako-1-000-euro-mesacne-vyberte-si-z-pracovnych-ponuk-so-zaujimavymi-platmi
https://hnonline.sk/expert/1770709-chcete-zarabat-viac-ako-1-000-euro-mesacne-vyberte-si-z-pracovnych-ponuk-so-zaujimavymi-platmi


Základná zložka mzdy: 1100 E za mesiac 
Spoločnosť: Illichmann Castalloy s. r. o. 
Kontakt: Marcela Brestovská, tel.: +421456830314, brestovskam@illichmann.sk 
Miesto: Žarnovica 
Senior CAD dizajnér 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1463621/senior-cad-dizajner 
Základná zložka mzdy: 1200 E mesačne 
Spoločnosť: Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. 
Miesto: Prešov 
Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1461159/mechanik-klimatizacnych-a-chladiarenskych-zariadeni 
Základná zložka mzdy: 1000 E za mesiac 
Spoločnosť: TRANSTECH, a.s. 
Miesto: Prešov 
Java developer 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1475683/java-developer 
Základná zložka mzdy: 1360 E mesačne 
Spoločnosť: Nordlicht IT Solutions, s. r. o. 
Miesto: Košice-Juh 
Marketingový špecialista 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1472392/marketingovy-specialista 
Základná zložka mzdy: 1000 E za mesiac 
Spoločnosť: Eraled s.r.o. 
Miesto: Spišská Nová Ves 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Slovensko zaplavili objatia 
[28.06.2018; teraz.sk; Školský servis; 12:01; Školský servis] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/slovensko-zaplavili-objatia/42991-clanok.html 

 
 

Študenti ich venovali seniorom či ľuďom bez domova. 
Bratislava 28. júna (SkolskyServis.sk) - Medzinárodný deň objatí priniesol tento rok množstvo dojemných 

chvíľ. Mladí ľudia si vďaka nemu mohli uvedomiť, aké dôležité je myslieť aj na ostatných ľudí. V priebehu dňa 
rozdali spolu približne 200 000 objatí. 

Cieľom podujatia Hug Day 2018, ktoré sa uskutočnilo stredu 27. júna, bolo priniesť úsmev a objatie všade 
tam, kde chýba a nezabudnúť pri tom na hodnotu, ktorú nám ponúka otvorená náruč. 

,,Myslím si, že sa nám spoločne podarilo naplniť náš cieľ. Mladí ľudia vyšli zo svojej zóny komfortu a nemali 
strach prísť k ľuďom na ulici, v nemocniciach či v domovoch dôchodcov. Pre mnohých z nich to bola prvá 
skúsenosť s dobrovoľníctvom,“ informuje Jaroslav Dodok, iniciátor podujatia. 

Deň objatí sa nakoniec uskutočnil v 71 mestách na celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Po prvýkrát sa do 
podujatia mohli pridať aj školy, samosprávy, neziskové organizácie či firmy. Do 7. ročníka Hug Day sa tak 
rozhodla okrem iných zapojiť aj Stredná priemyselná škola vo Zvolene, Gymnázium Kysucké Nové Mesto, 
Žilinský samosprávny kraj či Mesto Senica. 

,,Aj vďaka veľkému záujmu o naše podujatie, sme tento rok mohli rozdať rekordný počet objatí, ktorý podľa 
našich odhadov prekročil 200-tisícovú hranicu,“ prezrádza Jaroslav Dodok. Veľkú zásluhu na tomto výsledku má 
viac ako 500 členný tím dobrovoľníkov. 

Reakcie organizátorov 
,,Zažila som veľa dojemných chvíľ a hlavne mám po tomto dni dobrý pocit. Dobrovoľníctvo dnes nie je veľmi 

atraktívne, no rozhodne stojí za to. Ako organizátorka som sa snažila vniesť do Hug day v Spišskej Novej Vsi 

myšlienku, že je pekné prijímať, ale ešte krajšie dávať,“ hovorí Dominika Kuchárová. 
,,Zážitok, ktorý mi určite zostane dlho v pamäti, je návšteva stacionáru pre seniorov. Radosť tých starých ľudí 

bola neopísateľná a ich výrazy a úsmevy mi ostanú dlhú dobu pred očami. Dokonca ma to tak motivovalo, že som 
si povedala, že ich navštívim aj mimo akcie vo svojom voľnom čase,“ hovorí o svojej skúsenosti Monika 
Jerzabeková, ktorá organizovala Hug Day v Poprade. 

,,Stretli sme rôznych ľudí. Aj takých, ktorí objatie odmietli. Ich bolo oveľa menej ako túžiacich po objatí. 
Dnešná akcia ma nakopla k tomu, aby som ešte viac pomáhal ľuďom, ktorí to potrebujú a presvedčila ma o tom, 
akú vysokú cenu má otvorená náruč,“ vysvetľuje organizátor Hug Day vo Veľkom Krtíši, Armand Majer. 

,,Počas Hug Day sa nám stala veľmi príjemná a milá vec. Mentálne postihnutý asi 23-ročný chlapec k nám aj 
s maminou sám od seba prišiel či by nás nemohol objať, tak sme ho samozrejme všetci vyobjímali. Bolo to veľmi 
pekné, že sme sa ani nemuseli pýtať a niekto sám od seba chcel a videli sme, že mu to spravilo veľkú radosť,“ 
hovorí Patrícia Albertová, ktorá organizovala podujatie Hug Day na invalidnom vozíku v Rožňave. 

http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/slovensko-zaplavili-objatia/42991-clanok.html


,,Animačný program, ktorý sme pripravili pre deti je pre mňa jednoznačne najsilnejším zážitkom. Tancovali 
sme s deťmi, objímali sme ich aj s pani učiteľkami a odkázali sme im, aby aj doma objali svojich rodičov,“ 
prezrádza Adam Trepáň, organizátor z Ružomberku. 

,,Aj ja sám som hneď ráno najprv objal svoju maminku, ako prejav vďačnosti za to, že môžem byť a potom 
som sa vybral objímať do ulíc. Videl som, ako sme priniesli nádej do ulíc miest a taktiež do nemocníc, detských 
domovov, domovov dôchodcov, mestských úradov, škôl aj podnikov. Siedmy ročník preto hodnotím úspešne,“ 
uzavrel Lukáš Hrošovský, celoslovenský koordinátor Hug Day 2018. 

Organizátorom podujatia sú lokálni organizátori, SYTEV a OZ TEAM. Partnermi tohtoročného Dňa objatí sú 
OZ V.I.A.C, ZIPCEM, ZKSM, LEAF, Vedomý Život, Aliancia stredoškolákov, Rada študentov mesta Banská 
Bystrica, Centrum voľného času – JUNIOR, Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen, YC-mládežnícka 
klubovňa, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca, Gymnázium Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou a 
Kysucké Nové Mesto. 

SkolskyServis.sk informoval Jaroslav Dodok 
iniciátor a PR manažér Hug Day 2018 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Hra Lekárom proti svojej vôli v Spišskom divadle je poslednou v sezóne 
[28.06.2018; dobrenoviny.sk; 10:09; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/136180/hra-lekarom-proti-svojej-voli-v-spisskom-divadle-je-poslednou-v-
sezone 

 
 

Premiéra sa uskutoční v piatok 29. júna a podľa dramaturgičky Spišského divadla Ivany Broškovej ide o 
výbornú francúzsku komédiu plnú vtipu, zábavy a sarkazmu. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Štefan Puškáš 
Spišská Nová Ves 28. júna (TASR) - Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi pripravilo ďalšiu komédiu, 

tentoraz od francúzskeho komédiografa, dramatika, herca a básnika J. B. P. Moliéra. “Jeho hra Lekárom proti 
svojej vôli je našou ôsmou a poslednou premiérou v sezóne. Réžie sa zhostil skúsený divadelný režisér Juraj 
Bielik, ktorý pôsobí v Divadle Jána Palárika v Trnave ako interný režisér,” informovala dramaturgička Spišského 
divadla Ivana Brošková. 

Premiéra sa uskutoční v piatok 29. júna, podľa nej ide o výbornú francúzsku komédiu plnú vtipu, zábavy a 
sarkazmu. “J. B. P. Moliére vo svojom diele dokázal majstrovsky spojiť prvky antickej komédie, talianskej 
commedie dell’arte a starých francúzskych frašiek, s prvkami ľudových improvizovaných hier a komikou 
odpozorovanou zo života. Vysmieval sa nerestiam a ľudským slabostiam a pranieroval morálku svojej doby. Aj v 
tejto hre zosmiešňuje zlé ľudské vlastnosti, ako sú napr. pokrytectvo, chamtivosť, opitosť a nadradenosť,” 
priblížila Brošková s tým, že hlavný hrdina Sganarelle pod hrozbou ďalšej bitky musí predstierať, že je lekárom, 
ktorý dokáže vyliečiť každú chorobu. Má vyliečiť dcéru pána Géronta, ktorá zrazu onemela, ale to len z dôvodu, 
že ju otec chce vydať proti jej vôli. Po tom, čo sa mu chce Géronte štedro odmeniť, sa mu toto povolanie zapáči a 
chce zostať lekárom už navždy. 

“Moliére napísal túto hru v roku 1666 po tom, ako jeho Mizantrop divácky prepadol. Musel teda naplniť svoje 
divadlo, a tak stavil, takpovediac na istotu. Lekárom proti svojej vôli síce patrí k jednoduchším z Moliérových hier, 
mne sa však páči, ako rozhodne a nekompromisne je napísaná. Vidíme tu autora na vrchole svojich síl, ktorý sa 
dokáže s bravúrou zhostiť aj anekdotickej predlohy. A, samozrejme, tento text je nesmierne živý, vtipný, ponúka 
veľký priestor na hereckú prácu a diváci akéhokoľvek veku a spoločenského postavenia sa na tejto hre zabávajú 
už niekoľko generácií,” zdôvodnil výber hry režisér Juraj Bielik, ktorý je zároveň aj autorom hudby. V inscenácii 
vystupuje deväť postáv, pričom hlavnú stvárni Mikuláš Macala. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Hra Lekárom proti svojej vôli v Spišskom divadle je poslednou v sezóne 
[28.06.2018; 24hod.sk; Kultúra; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/hra-lekarom-proti-svojej-voli-v-spisskom-divadle-je-poslednou-v-sezone-
cl597826.html 

 
 

24hod.sk Kultúra 
Ilustračná snímka. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/136180/hra-lekarom-proti-svojej-voli-v-spisskom-divadle-je-poslednou-v-sezone
https://www.dobrenoviny.sk/c/136180/hra-lekarom-proti-svojej-voli-v-spisskom-divadle-je-poslednou-v-sezone
https://www.24hod.sk/hra-lekarom-proti-svojej-voli-v-spisskom-divadle-je-poslednou-v-sezone-cl597826.html
https://www.24hod.sk/hra-lekarom-proti-svojej-voli-v-spisskom-divadle-je-poslednou-v-sezone-cl597826.html


Spišská Nová Ves 28. júna (TASR) - Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi pripravilo ďalšiu komédiu, 

tentoraz od francúzskeho komédiografa, dramatika, herca a básnika J. B. P. Moliéra. “Jeho hra Lekárom proti 
svojej vôli je našou ôsmou a poslednou premiérou v sezóne. Réžie sa zhostil skúsený divadelný režisér Juraj 
Bielik, ktorý pôsobí v Divadle Jána Palárika v Trnave ako interný režisér,” informovala dramaturgička Spišského 
divadla Ivana Brošková. 

Premiéra sa uskutoční v piatok 29. júna, podľa nej ide o výbornú francúzsku komédiu plnú vtipu, zábavy a 
sarkazmu. “J. B. P. Moliére vo svojom diele dokázal majstrovsky spojiť prvky antickej komédie, talianskej 
commedie dell’arte a starých francúzskych frašiek, s prvkami ľudových improvizovaných hier a komikou 
odpozorovanou zo života. Vysmieval sa nerestiam a ľudským slabostiam a pranieroval morálku svojej doby. Aj v 
tejto hre zosmiešňuje zlé ľudské vlastnosti, ako sú napr. pokrytectvo, chamtivosť, opitosť a nadradenosť,” 
priblížila Brošková s tým, že hlavný hrdina Sganarelle pod hrozbou ďalšej bitky musí predstierať, že je lekárom, 
ktorý dokáže vyliečiť každú chorobu. Má vyliečiť dcéru pána Géronta, ktorá zrazu onemela, ale to len z dôvodu, 
že ju otec chce vydať proti jej vôli. Po tom, čo sa mu chce Géronte štedro odmeniť, sa mu toto povolanie zapáči a 
chce zostať lekárom už navždy. 

“Moliére napísal túto hru v roku 1666 po tom, ako jeho Mizantrop divácky prepadol. Musel teda naplniť svoje 
divadlo, a tak stavil, takpovediac na istotu. Lekárom proti svojej vôli síce patrí k jednoduchším z Moliérových hier, 
mne sa však páči, ako rozhodne a nekompromisne je napísaná. Vidíme tu autora na vrchole svojich síl, ktorý sa 
dokáže s bravúrou zhostiť aj anekdotickej predlohy. A, samozrejme, tento text je nesmierne živý, vtipný, ponúka 
veľký priestor na hereckú prácu a diváci akéhokoľvek veku a spoločenského postavenia sa na tejto hre zabávajú 
už niekoľko generácií,” zdôvodnil výber hry režisér Juraj Bielik, ktorý je zároveň aj autorom hudby. V inscenácii 
vystupuje deväť postáv, pričom hlavnú stvárni Mikuláš Macala. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Novinka v Slovenskom raji: Letný minibus povedie aj srdcom národného 

parku 
[28.06.2018; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://roznava.dnes24.sk/novinka-v-slovenskom-raji-letny-minibus-povedie-aj-srdcom-narodneho-parku-
302789 

 
 

Turisti sa budú môcť po prvý raz autobusom previezť priamo centrálnou časťou národného parku. Už čoskoro 
začne premávať nový dopravný spoj - Letný minibus. 

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. 
Ako priblíži marketingový manažér Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš Martin 

Pižem, 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. 

Pilotný projekt 
Letný minibus ako pilotný projekt pre leto 2018 podľa jeho slov 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,“ ozrejmil. 

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. 

Srdcom Slovenského raja 
„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 
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najvyšším stupňom ochrany prírody, či okolo Kopaneckých lúk, ktoré patria počtom druhov vyšších rastlín k 
najbohatším v Európe,“ doplnil. 

Cenník cestovného Letným minibusom sa bude odvíjať od štandardných taríf dopravcu Eurobus 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. 

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,“ uzavrel Pižem. 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Na pódiu pred Redutou nás cez leto čaká séria podujatí: Na toto všetko sa 

môžeme tešiť 
[28.06.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/na-podiu-pred-redutou-nas-cez-leto-caka-seria-podujati-na-toto-vsetko-sa-
mozeme-tesit-302778 

 
 

Letné prázdniny sú už za dverami. V Spišskej Novej Vsi sa môžeme tešiť počas nich na rôzne akcie. A žiť to 

bude aj na pódiu pred Redutou. 
Mesto Spišská Nová Ves aj tento rok pripravilo tradičný festival podujatí s názvom Kultúrne leto 2018. V 

rámci neho sa môžete tešiť napríklad na Letné kino pred Redutou či Bažant Kinematograf. No žiť to v rámci 
Kultúrneho leta bude aj na pódiu pre Redutou .A práve o týchto akciách, ktoré sa uskutočnia, vám teraz 
prinášame bližšie info. 

PÓDIUM PRED REDUTOU 
1. júla 2018 
- 16:00 – GIŇOLOVE STAROSTI (Rozprávka pre deti, Bábkové Divadlo Anima z Prievidze) 
- 17:00 – TRIO MAJORÁN (Koncert kapely zo Spišskej Novej Vsi) 

8. júla 2018 
- 16:00 – TDPASLÍK (Rozprávka pre deti, Divadlo na hojdačke zo Žiliny) 
- 17:00 – Ľudová hudba ROMANA BARABASA 
22. júla 2018 
- 16:00 – JACHYMKO (Rozprávka pre deti, Bábkové divadlo spod Spišského hradu) 
- 17:00 – 3NÁSŤ CIEST (Koncert country kapely zo Spišskej Novej Vsi) 
29. júla 2018 
- 16:00 – PINOKIO (Rozprávka pre deti, Divadlo Cililing z Prešova) 
- 17:00 – Ľudová hudba VLADA KUBÁŇA 
5. augusta 2018 
- 16:00 – ZABUDNUTÝ ČERT (Rozprávka pre deti, Divadlo na Predmestí zo Spišskej Novej Vsi) 
- 17:00 – Spevácka skupina ŠARKANICE, Ľudová hudba SENDREJOVCI 
12. augusta 2018 
- 16:00 – JANKO A MARIENKA (Rozprávka pre deti, Divadlo zo šuflíka zo Žiliny) 
- 17:00– HARIHOVSKE DZIEFČATEČKA, Folklórnej skupiny HARIHOVČAN z Harichoviec 
19. augusta 2018 
- 16:00 – ROZPRÁVKOVÝ HRNIEC (Rozprávka pre deti, Divadlo Portál z Prešova) 
- 17:00 – Spevácke skupiny ROZMARÍN, SENIOR, LIPA 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

12. V Spišskonovoveskom okrese si dajte pozor: Očakáva sa výskyt búrok s 

krúpami! 
[28.06.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 
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http://spisska.dnes24.sk/v-spisskonovoveskom-okrese-si-dajte-pozor-ocakava-sa-vyskyt-burok-s-
krupami-302790 

 
 

Okres Spišská Nová Ves varujú meteorológovia pred búrkami, pričom z neba môžu padať aj krúpy! Kedy si 

dať bacha? 
Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nás varujú pred nepríjemným počasím. Vydali pre 

náš okres výstrahu prvého stupňa pred búrkami, ktorá platí na dnes od 12:00 hod. až do polnoci. 
„V okrese Spišská Nová Ves sa ojedinele očakáva výskyt búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne 

nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ uviedli meteorológovia. 
Podľa SHMÚ s búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 

20 – 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 18 – 23 m/s (65 – 85 km/h). 
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho 

rozsahu,“ upozornili ďalej meteorológovia. 
Tí ešte doplnili, že pri spomínaných búrkach je možný výrazný, prechodný vzostup vodných hladín na malých 

tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, 
podchodov, podjazdov). 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Sociálne zariadenia pre hendikepovaných v Spišskej Novej Vsi 
[28.06.2018; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Viktor Pamula] 

 
https://viktorpamula1.blog.sme.sk/c/487153/socialne-zariadenia-pre-hendikepovanych-v-spisskej-novej-
vsi.html?ref=rss 

 
 

V tomto článku môjho blogu by som rád popísal problémy so sociálnymi zariadeniami v rámci môjho mesta. 
Som od narodenia na vozíku. Mám detskú mozgovú obrnu, kvaduparézu . Mám teda postihnuté všetky štyri 

končatiny. Na potrebu sa pýtam, nemám teda plienky ani cievku. S malou potrebou problém nie je, mám totiž 
bažanta. Problém nastáva pri veľkej potrebe. 

V predošlých článkoch som spomínal, že rád chodím do mesta a trávim čas s priateľmi. Pri takomto posedení 
si niečo vypijem a aj sa občas najem. Moja obľúbená reštaurácia však nemá bezbariérové sociálne zariadenie . 
Dvere vedúce k nemu majú šírku len 60 centimetrov. Cez takéto dvere vozík nedokáže prejsť. Ak aj prejdem, tak 
ma musí doprovod nosiť niekoľko metrov na rukách. Takto to je vo väčšine gastronomických zariadení v meste. 
Podobný problém nastáva vtedy, ak chcem ísť s rodinou na zmrzlinu. Tunajšia cukráreň taktiež nemá záchod bez 
bariér. 

Som dospelý a chcem sa socializovať Mám elektrický vozík a občas zájdem na nákup do hypermarketu. V 
prípade, že mi treba odskočiť, tak nemôžem zájsť, pretože obchody, taktiež nemajú bezbariérové sociá lne 
zariadenie. Človek pri pocite potreby na wc aj občas niečo kúpiť zabudne :). 

Rovnaký problém je aj v kultúrnych zariadeniach. Kino, ktoré navštevujem má takisto úzke dvere vedúce k 
záchodu. Podobné je to aj v divadle, kde cez dlhšie predstavenie pociťujem potrebu ísť na záchod. Nie je to však 
možné. 

Mesto Spišská Nová Ves disponuje sociálnym zariadením pre hendikepovaných. Je to pozitívny príklad, no i 

tu sa nájdu problémy. Vo veľa mestách sú tieto wcka zamknuté, alebo sú zapratané metlami, stoličkami, čistiacimi 
prostriedkami alebo kadečím iným. Osoba so zdravotnými problémami má tak na takomto soc zariadení sťažený 
pohyb alebo znížený komfort. 

Týmto článkom by som chcel apelovať na vlastníkov mestských ale aj krajských budov, aby mysleli na 
zdravotne znevýhodnené osoby. Ak sa však sociálne zariadenie pre hendikepované osoby nachádza v budove, 
bolo by dobré, ak by bolo prístupné 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Hra Lekárom proti svojej vôli v Spišskom divadle uzavrie sezónu 
[28.06.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša; 00:00; TASR] 
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Moliérovu komédiu uvedú v piatok. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi pripravilo ďalšiu komédiu, tentoraz od 

francúzskeho komédiografa, dramatika, herca a básnika J. B. P. Moliéra. 
“Jeho hra Lekárom proti svojej vôli je našou ôsmou a poslednou premiérou v sezóne. Réžie sa zhostil 

skúsený divadelný režisér Juraj Bielik, ktorý pôsobí v Divadle Jána Palárika v Trnave ako interný režisér,” 
informovala dramaturgička Spišského divadla Ivana Brošková. 

Premiéra sa uskutoční v piatok 29. júna, podľa nej ide o výbornú francúzsku komédiu plnú vtipu, zábavy a 
sarkazmu. 

Francúzska klasika 
“Moliére vo svojom diele dokázal majstrovsky spojiť prvky antickej komédie, talianskej commedie dell”arte a 

starých francúzskych frašiek, s prvkami ľudových improvizovaných hier a komikou odpozorovanou zo života. 
Vysmieval sa nerestiam a ľudským slabostiam a pranieroval morálku svojej doby. Aj v tejto hre zosmiešňuje zlé 
ľudské vlastnosti, ako sú napr. pokrytectvo, chamtivosť, opitosť a nadradenosť," priblížila Brošková. 

Hlavný hrdina Sganarelle pod hrozbou ďalšej bitky musí predstierať, že je lekárom, ktorý dokáže vyliečiť 
každú chorobu. 

Má vyliečiť dcéru pána Géronta, ktorá zrazu onemela, ale to len z dôvodu, že ju otec chce vydať proti jej vôli. 
Po tom, čo sa mu chce Géronte štedro odmeniť, sa mu toto povolanie zapáči a chce zostať lekárom už 

navždy. 
“Moliére napísal túto hru v roku 1666 po tom, ako jeho Mizantrop divácky prepadol. Musel teda naplniť svo je 

divadlo, a tak stavil, takpovediac na istotu. Lekárom proti svojej vôli síce patrí k jednoduchším z Moliérových hier, 
mne sa však páči, ako rozhodne a nekompromisne je napísaná. Vidíme tu autora na vrchole svojich síl, ktorý sa 
dokáže s bravúrou zhostiť aj anekdotickej predlohy. A, samozrejme, tento text je nesmierne živý, vtipný, ponúka 
veľký priestor na hereckú prácu a diváci akéhokoľvek veku a spoločenského postavenia sa na tejto hre zabávajú 
už niekoľko generácií,” zdôvodnil výber hry režisér Juraj Bielik, ktorý je zároveň aj autorom hudby. 

V inscenácii vystupuje deväť postáv, pričom hlavnú stvárni Mikuláš Macala. 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Smola a Hrušky natočili v Izraeli letnú novinku: Na ceste za inou 
[28.06.2018; topky.sk; Dobre vedieť; 00:00; Redakcia] 

 
https://www.topky.sk/cl/1000991/1720107/Smola-a-Hrusky-natocili-v-Izraeli-letnu-novinku–Na-ceste-za-
inou 

 
 

Po nečakanom úspechu vianočnej skladby Na Vianoce patríme k sebe, ktorá sa stala najhranejšou novou 
vianočnou skladbou v slovenskom étery sa legendy zo Spiša venovali rôznym aktivitám od organizovania 
medzinárodného festivalu Basket Music Festu, natáčaniu filmu z prostredia Spišsko-novoveského basketbalu, až 
po rôzne umelecké projekty svojich členov. Pred letom konečne došlo aj na novú skladbu Na ceste za inou. 

Horúca novinka je návratom ku koreňom skupiny a obsahuje všetky ingrediencie, ktoré fanúšikovia na skupine 
milujú. Chytľavá melódia, pozitívne vibrácie, sexy hlas a poetika punkového romantika Spoka Kramára, ktorý 
skladbu zložil a otextoval netradične za oceánom. 

“Skladba je úplne nová, napísal som ju na jar v Kanade, kde sme pokračovali v nakrúcaní motivačno-
športového filmu 0:52, ktorý je neskutočne skutočným príbehom a aj so soundtrackom by mal uzrieť svetlo sveta 
budúci rok. Vtedy mi na ceste nádhernou krajinou napadla melódia a text. Skrátka dostal som od Boha signál, 
zastavil na odpočívadle auto, vybral gitaru z kufra a začal som tvoriť pesničku, ktorú som večer na hotely nahral 
do Macbooku a dokončil text. Po návrate v domácom štúdiu prišli na rad ostatné nástroje, klavír, bicie, gitary, 
Matúš nahral trúbky a na záver sme dospievali vokály a zmixovali a zmastrovali v Recording studio 11.11. 
Skrátka jedna z tých skladieb, ktorá sa rodí rýchlo.”, približuje zrod skladby Spoko Kramár. 

Veselá skladba nesie aj odkaz na pocity, ktoré ak ich človek prežíva nie sú pozitívne, ale s odstupom času to 
každí vidí v inej perspektíve. Skoro každý z nás zažil chvíle, keď chcel alebo sa musel rozhodnúť, či bude 
pokračovať v aktuálnom vzťahu alebo ho ukončí a posunie sa ďalej. K rozchodu okrem nepríjemných chvíľ patrí 
aj delenie spoločných vecí, vrátenie darovaných predmetov a nezriedka sa stáva aj to, že si bývalí milenci 
nechajú niečo na pamiatku, spomienkový predmet alebo časti oblečenia. V prípade skladby Na ceste za inou je 
symbolom spomienok a spoločných chvíľ mikina. Tá symbolizuje spomienky a zároveň odhodlanie ísť ďalej na 
cestu za šťastím a za inou láskou. 

Téme cesty a cestovania rezonovala aj pri nakrúcaní klipu. Celý nápad na klip vznikol pozvaním kapely Smola 
a Hrušky na tradičný festival Tel Aviv Ska Invasion v Izraeli. 

Zdroj: Smola a Hrušky 
Polonahí umelci v Svätej zemi 
“Mal som ísť do Tel Avivu sám, kde by som odspieval niekoľko coverov a aj skladieb od Smola a Hrušky za 

doprovodu populárnej izraelskej skupiny Los Caparos. Okrem mňa bolo pozvaných viacero umelcov, ktorí 
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spievajú v štýle ska svetové hity aj svoje skladby. Nakoniec sme spolu s našim manažérom presadili myšlienku, 
aby na festival okrem mňa cestovala aj celá kapela, aby sme si spravili letnú dovolenku v apríli a odohrali našu 
koncertnú show. Došlo mi, že máme novú skladbu Na ceste za inou, ktorú celá kapela ihneď označila ako letnú a 
tak práve z cesty do Izraela sme mohli natočiť videoklip v tejto zaujímavej krajine. Ako to už býva veci nešli úplne 
podľa predstáv. Na začiatku cesty zaspal šofér a tak sme ledva stihli check-in na letisku. Keď sme už boli 
natešení v lietadle, zrazu pilot zahlásil, že lietadlo má problémy a tak sme na Košickom letisku museli vystúpiť a 5 
hodín čakať na iné lietadlo. Po príchode do Tel Avivu nás čakala podľa miestnych najväčšia búrka za ostatných 
50 rokov a pochopil sme to až vtedy, keď padal ľadovec a človek, ktorý nás ubytoval sa nás pýtal, že čo to je, že 
to v živote nevidel. Taxíky na 5 hodín odstavili svoje autá a tak sme ani nemohli dôjsť pre naše auto do 
požičovne. V skratke prvý deň sme toho moc nevideli. Druhý deň sme šli do Jeruzalema a tam sme zažili ešte 
väčšiu búrku, ktorú sme prečkali v jednom obchode. Našťastie ďalšie dni sa počasie umúdrilo a stihli sme z 
našich potuliek krajinou natočiť klip a odohrať koncert v klube Abraham hostel v Tel Avive s fantastickou 
atmosférou a podporou nielen izraelských, ale aj česko-slovenských fanúšikov, ktorí tam žijú. Zaujímavé je že 
prvý krát počas našej kariéry sme natáčali videoklip pri mori a aby to nebolo málo tak dokonca pri 2 moriach - 
Stredozemnom a Mŕtvom mori a konečne môžeme ukázať našim fanúšikom naše vymakané polonahé telá”, 
dopĺňa s úsmevom Spoko. 

Na videoklipe kapela spolupracovala s talentovaným kameramanom a filmárom Majom Puzderom z Lexis 
Production. 

Kapela Smola a Hrušky okrem nabitej letnej sezóny momentálne pripravuje výberovku najväčších hitov, kde 
sa objaví aj novinka Na ceste za inou a ďalšie 2 nové videosingle, ktoré predstavia fanúšikom do konca roka aj s 
novou koncertnou show na vianočnom turné Patríme k sebe tour 2018: 

22.11. Trenčín 
23.11. Žilina 
30.11. Námestovo 
01.12. Púchov 
07.12. Košice 
08.12. Poprad 
14.12. Bratislava 
15.12. Spišská Nová Ves 

Viac info a predpredaj lístkov na turné nájdete na 
Súťaže o vstupenky na tuné a nové produkty tu: 
https://smolaahrusky.sk/eshop 
https://facebook.com/smolaahrusky 
https://instagram.com/smolaahrusky 
Zdroj: Smola a Hrušky 
Kapela Smola a Hrušky vznikla roku 1997. Šesťčlenná formácia má na konte albumy: Jeseň 2003 (2003), Na 

chate (2005), Kameň Papier Nožnice (2008), živák Lajfka (2010), Palec hore (2012), Best On 1997 – 2015 
(2015). Okrem toho vydala DVD s názvom 13 životov / Live in Topfest (2010), CD a DVD Unplugged Live in 
Spišské Divadlo (2016) a najnovší album Čiernobiely (2017). Medzi najznámejšie skladby skupiny patria – Na 
Vianoce patríme k sebe, Gruľa, Mary, Honey Honey, Matura, Fajčiť treba, Profesor lásky, Čierny Biely, Televízne 
noviny, Za rodinu, Lovesong, Tangá, Analog Digital, Na čom záleží, Pridaj si ma, Som na*ebaný, Hit či Svokra. 

-reklamná správa- 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Toľko futbalistiek na jednom mieste je každý rok iba v Jasenici 
[28.06.2018; myorava.sme.sk; Orava / Šport; 00:00; Tomáš Ferenčík] 

 
https://myorava.sme.sk/c/20858329/tolko-futbalistiek-na-jednom-mieste-je-kazdy-rok-iba-v-jasenici.html 

 
 

Organizátorka priznáva, že každý ročník jej uberie päť rokov života. 
ORAVSKÁ JASENICA. Vidieť toľko futbalistiek na jednom mieste môžete iba v Oravskej Jasenici. Konal sa 

tam už 5. ročník medzinárodného turnaja Orava Champions Masters, ktorý patrí medzi najväčšie na Slovensku. 
„Každý ročník mi uberie päť rokov života,“ zasmiala sa organizátorka Andrea Hvoľková. „Mužstvá chodia radi do 
Jasenice, lebo sa im páči jednoduchosť a krása dediny.“ Tohtoročný turnaj privítal rekordný počet klubov. Dokopy 
sa predviedli na ihrisku viac ako štyri stovky hráčok z 32 družstiev. Medzinárodný punc dodali podujatiu tímy z 
Česka a Poľska. 

Orava Champions Masters 2018 
(40 fotografií) 
Prečítajte si tiež:Žiaci z Nižnej patria medzi najlepších na Slovensku 
Futbalistky sa počas soboty a nedele museli vysporiadať s nepriaznivým počasím. Všade však vládla skvelá 

atmosféra. Turnaj spestrila technickými kúskami Lucia Kevická, majsterka sveta vo futbalovom freestyle. Medzi 
dievčatá prišli aj dve veľké osobnosti. V sobotu sa mohli porozprávať so Zdenkom Kaprálikom, bývalým hráčom 
Trnavy alebo Baníka Ostrava. V súčasnosti odovzdáva svoje skúsenosti v Oravskej Jasenici. Na druhý deň zas 

https://myorava.sme.sk/c/20858329/tolko-futbalistiek-na-jednom-mieste-je-kazdy-rok-iba-v-jasenici.html


prišiel medzi hráčky Oravčan Dušan Tittel, bývalý slovenský reprezentant a momentálne generálny manažér 
Ružomberka. 

Konečné poradie U19 
1. Ružomberok, 2. Pressburger Ladies, 3. Lokomotíva Brno, 4. Vítkovice, 5. Vix Žilina, 6. Spartak Myjava, 7. 

Poprad, 8. Victoria Gaj, 9. Tatran Prešov, 10. Pradniczanka Krakov, 11. Oravský Podzámok, 12. Beluša, 13. 
Spišská Nová Ves, 14. Liptovský Mikuláš, 15. Baník Ostrava, 16. Naprzod Sabolow, 17. Oravská Jasenica, 18. 

Hodonín, 19. Zlaté Moravce – Vráble, 20. Havířov 
Konečné poradie U15 
1. Senica, 2. Lokomotíva Brnov, 3. Poprad, 4. Tatran Prešov, 5. Vítkovice, 6. Vix Žilina, 7. Myjava, 8. 

Krzeszowice, 9. Sabolów, 10. Victoria Gaj, 11. Krakov, 12. Gorne 
[Späť na obsah] 

 
 

17. Moderný patriotizmus 
[28.06.2018; dennikn.sk; 00:00; Dominika Kuchárová] 

 
https://dennikn.sk/blog/1166449/moderny-patriotizmus/?ref=rss 

 
 

Dominika Kuchárová 
Témou patriotizmu alebo inak vlastenectva sa zaoberám dlho. Stále počas toho ako sa stretávam s mladými 

ľuďmi zisťujem, že sa stále viac a viac vytráca idea „byť patriotom“. Prečo sa vlastne ľuďom na Slovensku nepáči 
nie je ťažké uhádnuť, politická situácia hovorí myslím za všetko. Sama som v Spišskej Novej Vsi organizovala 

zhromaždenia za slušné Slovensko. Aj napriek tomu si myslím, že táto téma by mala byť viac rozoberaná a to už 
od útleho detstva. Mám pocit, že už rodičia nevedú svoje deti k tomu aby boli hrdé na svoju vlasť, aby dodržiavali 
tradície aby chránili kultúrne dedičstvo a mnoho ďalších vecí, ktoré ku vlastenectvu patria. Jasné, všetci vieme 
vymenovať veľa dôvodov prečo je na Slovensku zle. 

Avšak pozrela by som sa na to aj z lepšej stránky. Upriamila by som pozornosť na naše tradície, kultúru, 
prírodu ale aj na omnoho aktuálnejšie témy ako keď bývalý premiér povie, že na východe našej krajiny nič nie a 
zrazu príde viac ako polovica národa s tým, že sa voči tomuto názoru ohradia. Či príklad z Banskobystrického 
kraja, kde sa dokázali vzoprieť extrémistom. Ja v našej krajine vidím nádej, za 25 rokov sme sa posunuli naozaj 
dopredu. Je len na nás koho si zvolíme, aby nás v parlamente zastupoval. Ľudia často nechápu, že to čo sa deje 
je výsledkom našich rozhodnutí. Verím, že v nasledujúcich voľbách spravíme znovu krok k dobru, či už v 
komunálnych alebo prezidentských, tak ako som to zažila v župných voľbách, keď som sedela vo volebnej 
komisii. Možno nám len chýba uvedomenie, že Slovensko je vlastne krásna krajina, len sa o ňu treba viac 
zaujímať. Ľudia, ktorí ma poznajú vedia, že ja osobne sa radím medzi lokálpatriotov. Na východné Slovensko, 
konkrétne na Spiš nedám dopustiť. Každým razom sa snažím pre Spišskú Novú Ves vymyslieť novú a novú 

akciu, každým razom sa chválim aký krásny výhľad mám. Pre mnohých zanedbateľné drobnosti. Dokonca sa 
snažím svojich rovesníkov podnietiť k tomu aby to brali mojou paradigmou. Konečný pohľad však je na nich. 

A aj keby sme vylúčili obe možnosti, prichádza na rad frustrácia či beznádej, že na Slovensku môže byť 
lepšie. Osobne na východnom Slovensku žijem od mala a často vidím, čo nefunguje, aké majú ľudia problémy a 
čo ich trápi. Chápem ich, no v tomto prípade verím, že prídu mladí ľudia, ktorí zabojujú aby mali lepšiu budúcnosť 
a ich deti ešte lepšiu. Pretože je veľmi dôležité si uvedomiť, že akonáhle zistíme, že máme možnosť meniť 
spoločnosť v ktorej žijeme stávame sa za ňu zodpovední. 

Pre niektorých veľmi idealistický pohľad, no skúsme sa najprv my stať zmenou, ktorú chceme vidieť vo svete a 
podporovať aj myšlienku moderného patriotizmu a hlavne nestrácať nádej a chuť meniť veci okolo aj napriek 
udalostiam posledných mesiacov. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 28. júna 
[28.06.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20856640/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-28-juna.html 

 
 

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

Generála Svobodu 26 

https://dennikn.sk/blog/1166449/moderny-patriotizmus/?ref=rss
https://korzar.sme.sk/c/20856640/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-28-juna.html


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 
VIVA, Mierová 94 
Poprad 
BENU, Teplická cesta 4359/3 
Humenné 
Dr. Max, M. R. Štefánika 5684/50 
Bardejov 
Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
FARMIS, M. R. Štefánika 869 
Svidník 
Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
Sobrance 
Avena pri nemocnici, Mieru 12 
Snina 
Alba, Študentská 1439 
Trebišov 
TILIA, Komenského 2137/65 
Michalovce 
JASMINE, Štefánikova ulica 1387/4 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Po posledných záplavách ostali Bystrany bez pitnej vody 
[28.06.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20859521/po-poslednych-zaplavach-ostali-bystrany-bez-pitnej-vody.html 

 
 

Hygienici brali vzorky na rozbor, vodu do obce vozí cisterna. 
Bystrany bez pitnej vody 
(8 fotografií) 
BYSTRANY. Nedávne záplavy v Bystranoch (okres Spišská Nová Ves) spôsobili, že obec ostala dva týždne 

bez pitnej vody. 
Prečítajte si tiež:Bahno z polí v Bystranoch skončilo v domoch 
Do oboch materských škôl, ako aj obyvateľom postihnutých ulíc, vozia vodu v cisternách. 
Studne v obci tri dni čistili. Vo štvrtok prišli regionálni hygienici, aby odobrali vzorky vody na ďalšiu analýzu. 
Majú určiť, či voda v studniach je už čistá a bezpečná na pitie. 
Cisterny v obci 
Prudké dažde pred dvoma týždňami zasiahli túto časť Spiša. 
Najviac postihnutou bola práve obec Bystrany. 
Obyvatelia si takúto vodu nepamätajú. Voda a bahno im zatopili dvory, záhrady a domy. V obci bol vyhlásený 

tretí povodňový stupeň. 
Ešte aj po 14 dňoch prebehajú čistiace práce, obec aj ľudia počítajú škody. 
Po búrke v Huncovciach a Bystranoch 
(6 fotografií) 
Obec to stojí tisíce eur 
Podľa slov starostu Františka Žigu (RIS), ostatné dva týždne do obce každý deň prichádzala cisterna s pitnou 

vodou. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20859521/po-poslednych-zaplavach-ostali-bystrany-bez-pitnej-vody.html


„Voda sa ľuďom rozvážala. Veľká voda a bahno zaplavili studne, ktoré prišla čistiť firma z Humenného. Trvalo 
to tri dni. Dnes sa odoberajú vzorky na analýzu. Uvidíme, ako to dopadne,“ uviedol starosta. 

((piano)) 
Z obecného rozpočtu išlo na zabezpečenie pitnej vody doposiaľ viac ako 2 500 eur. 
Ako zdôraznil, ľudia sú závislí na studniach. Obci ešte aj dnes vodovod chýba. Napriek projektom a podaným 

žiadostiam neboli úspešní. 
Najviac postihnutých bolo asi šesťdesiat domov. 
Obmedzený režim 
Martin Hrobák bývajúci v časti obce Kiara bol rovnako bez vody. 
„Od povodne nemáme pitnú vodu. Používame vodu z cisterny, na pitie si vodu kupujeme vo fľašiach. Aj vodu 

na obyčajnú kávu sme si museli do domu doviezť. Aj vodu na varenie,“ priblížil realitu obyvateľ Bystrian. 
Na takýto obmedzený režim s pitnou vodou si museli zvykať. 
„Stalo sa to prvýkrát, sťažuje nám to život. Navyše, kupujeme vo fľašiach viac vody ako bežne, čím nám stúpli 

náklady,“ poznamenal Hroblák. 
Aj do jeho domu prišli pracovníci hygieny odobrať vzorky vody na ďalšie skúmanie. 
Iveta Pavlíková je kuchárkou v obecnej materskej škole. Spolu s kolegyňami aj oni fungovali v sťaženom 

režime. 
„Fungujeme tak, že nám každý deň privezie vodu cisterna. Prelievame ju do bandasiek a odtiaľ ju potom 

používame na varenie či umývanie riadu,“ uviedla kuchárka. 
Potvrdila, že chýbajúca pitná voda im sčasti sťažuje prácu. 
„Je to jednoduchšie, keď pustíte vodu z kohútika a tečie. Iné je, ak ju musíte prelievať, zohrievať v hrncoch na 

sporáku. Zdržiava to. Našťastie, v piatok varíme naposledy, začínajú sa prázdniny, tak sa to upokojí,“ doplnila 
Pavlíková. 

Aj voda z materskej školy putovala do laboratórií na analýzu. 
Vzorky idú do Popradu 
Ako priblížila vedúca oddelenia hygieny životného prostredia spišskonovoveského regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva Jana Murková, vzorky vody v Bystranoch sa vo štvrtok odoberali v zmysle platnej 
legislatívy po dohode so starostom obce. 

Išlo o vzorky vody z predškolských a školského zariadenia a vytypovanej studne. Vzorky putujú na rozbor do 
popradských laboratórií. 

„Na základe výsledkov budeme podnikať ďalšie kroky v spolupráci s obcou. Pri vzorkách sledujeme 
mikrobiologické, biologické, fyzikálno-chemické ukazovatele. Ak tie budú splnené, môže byť voda používaná na 
pitie,“ krátko informovala J. Murková. 

Prívalová voda po ostatných záplavách mohla do studní a zdrojov pitnej vody naplaviť čokoľvek. 
Hygienici až do vyšetrenia vzoriek neodporúčajú vodu používať ako pitnú. Mohla by spôsobiť problémy. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Kam za kultúrou - štvrtok 28. júna 
[28.06.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20858098/kam-za-kulturou-stvrtok-28-juna.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Deadpool o 21.00, Debbina 8 o 17.40, Jim Gombička, Lukáš a lokomotíva Ema o 16.30, 

Jurský svet: Zánik ríše o 15.20, 18.00, 20.50, 3D o 17.10, 19.50, Láska bez bariér o 18.40, Luis a ufóni o 15.50, 
Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 18.20, 20.50, Pat a Mat opäť v akcii o 15.40, Psí detektív o 15.00, 
16.00, Sicario 2: Soldado o 18.10, 20.40, Som sexy o 17.50, 20.20, Taguj! o 20.10, Ukradnutá princezná o 16.20 
hod., STER CENTURY CINEMAS - Psí detektív o 15.40, Sicario 2: Soldado o 17.30, 20.00, Som sexy o 17.50, 
Jurský svet: Zánik ríše o 15.35, 18.00, 19.45, 3D o 15.20, 17.45, 20.10, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 
20.30, Deadpool 2 o 15.30 hod., ÚSMEV - Až přijde válka o 18.30, Sicario 2: Soldado o 20.00 hod., 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Sicario 2: Soldado o 20.00, Som sexy o 17.50, Jurský 

svet: Zánik ríše o 15.35, 18.00, 3D o 15.20, 17.45, 20.10, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 20.30, 
Deadpool 2 o 15.30 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: BÁBKOVÉ DIVADLO (Tajovského 4) - Guľko Bombuľko o 9.00 a 10.30 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; Povesť o jazere Izra - Zuzana Virághová - vernisáž o 17.00 hod. (do 2. 9.), VÝCHODOSLOVENSKÉ 
MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad; Fascinujúci 

https://korzar.sme.sk/c/20858098/kam-za-kulturou-stvrtok-28-juna.html


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 (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, 
Prečítajte si tiež:Tipy na dnes - štvrtok 28. júna 
VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a 

mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie 
fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - 
Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, 

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

zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada 
umenia; Výstavy: Krivé zrkadlo, Kontajner spomienok, Peter Smik: Krabice, 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: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, KAŠTIEĽ - Ako sa princezné obliekali a 
rytieri zachraňovali, 

SMIŽANY: MÚZEUM - Vajíčko maľované; Od nektáru po medovník, 
TREBIŠOV: MÚZEUM - Veronika Tóthová - Moja tvorba (do 30. 9.) 
ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (tanec) Roztoč to! o 18.00, (hudba) Music Lab o 17.00, (tanec) 

ARTINA & ONNO. Lost in creation o 19.00, KINO: cyklus HORÚCE KINO Miznúce vlny 19.00 hod. 
Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Jurský svet: Zánik ríše o 15.20, 20.50, 3D o 17.00, 19.50, Sicario 2: Soldado o 18.10, 

20.40, Pat a Mat opäť v akcii o 15.00, Psí detektív o 16.00, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 18.00, Luis 
a ufóni o 15.50, Som sexy o 17.50, 20.30, Jim Gombička, Lukáš a lokomotíva Ema o 15.40, Láska bez bariér o 
18.00, Taguj! o 20.20 hod., 

POPRAD: CINEMAX - Psí detektív o 15.40, Sicario 2: Soldado o 20.50, Som sexy o 20.30, Jurský svet: Zánik 
ríše o 15.10, 3D o 18.00, Láska bez bariér o 18.10, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 17.50, Pat a Mat 
opäť v akcii o 16.20, Taguj! o 20.40 hod., 

HUMENNÉ: FAJN - Som sexy 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; Výstava: Jozef ČESLA – Tajomné 
savany africké, (do 9. 9.), 

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

SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej 
techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty 
pre stereografiu, 

SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od nektáru po medovník (do 31. 10.), 
HUMENNÉ, 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.) 
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21. Novinka v Slovenskom raji: Letný minibus povedie aj srdcom národného 

parku 
[28.06.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/novinka-v-slovenskom-raji-letny-minibus-povedie-aj-srdcom-narodneho-parku-
302789 

 
 

Turisti sa budú môcť po prvý raz autobusom previezť priamo centrálnou časťou národného parku. Už čoskoro 
začne premávať nový dopravný spoj - Letný minibus. 

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. 
Ako priblíži marketingový manažér Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš Martin 

Pižem, 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. 

Pilotný projekt 
Letný minibus ako pilotný projekt pre leto 2018 podľa jeho slov 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,“ ozrejmil. 

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. 

Srdcom Slovenského raja 
„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,“ doplnil. 

Cenník cestovného Letným minibusom sa bude odvíjať od štandardných taríf dopravcu Eurobus 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. 

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 

http://spisska.dnes24.sk/novinka-v-slovenskom-raji-letny-minibus-povedie-aj-srdcom-narodneho-parku-302789
http://spisska.dnes24.sk/novinka-v-slovenskom-raji-letny-minibus-povedie-aj-srdcom-narodneho-parku-302789


doposiaľ neexistovalo, pevne veríme že turisti možnosť prepravy Letným minibusom uvítajú a budú ho využívať v 
čo najväčšej miere,“ uzavrel Pižem. 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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22. Hra Lekárom proti svojej vôli v Spišskom divadle je poslednou v sezóne 
[28.06.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Elena Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/kultura/hra-lekarom-proti-svojej-voli-v-spisskom/333811-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš 
Premiéra sa uskutoční v piatok 29. júna a podľa dramaturgičky Spišského divadla Ivany Broškovej ide o 

výbornú francúzsku komédiu plnú vtipu, zábavy a sarkazmu. 
Spišská Nová Ves 28. júna (TASR) - Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi pripravilo ďalšiu komédiu, 

tentoraz od francúzskeho komédiografa, dramatika, herca a básnika J. B. P. Moliéra. “Jeho hra Lekárom proti 
svojej vôli je našou ôsmou a poslednou premiérou v sezóne. Réžie sa zhostil skúsený divadelný režisér Juraj 
Bielik, ktorý pôsobí v Divadle Jána Palárika v Trnave ako interný režisér,” informovala dramaturgička Spišského 
divadla Ivana Brošková. Premiéra sa uskutoční v piatok 29. júna, podľa nej ide o výbornú francúzsku komédiu 
plnú vtipu, zábavy a sarkazmu. “J. B. P. Moliére vo svojom diele dokázal majstrovsky spojiť prvky antickej 
komédie, talianskej commedie dell’arte a starých francúzskych frašiek, s prvkami ľudových improvizovaných hier 
a komikou odpozorovanou zo života. Vysmieval sa nerestiam a ľudským slabostiam a pranieroval morálku svojej 
doby. Aj v tejto hre zosmiešňuje zlé ľudské vlastnosti, ako sú napr. pokrytectvo, chamtivosť, opitosť a 
nadradenosť,” priblížila Brošková s tým, že hlavný hrdina Sganarelle pod hrozbou ďalšej bitky musí predstierať, 
že je lekárom, ktorý dokáže vyliečiť každú chorobu. Má vyliečiť dcéru pána Géronta, ktorá zrazu onemela, ale to 
len z dôvodu, že ju otec chce vydať proti jej vôli. Po tom, čo sa mu chce Géronte štedro odmeniť, sa mu toto 
povolanie zapáči a chce zostať lekárom už navždy.“Moliére napísal túto hru v roku 1666 po tom, ako jeho 
Mizantrop divácky prepadol. Musel teda naplniť svoje divadlo, a tak stavil, takpovediac na istotu. Lekárom proti 
svojej vôli síce patrí k jednoduchším z Moliérových hier, mne sa však páči, ako rozhodne a nekompromisne je 
napísaná. Vidíme tu autora na vrchole svojich síl, ktorý sa dokáže s bravúrou zhostiť aj anekdotickej predlohy. A, 
samozrejme, tento text je nesmierne živý, vtipný, ponúka veľký priestor na hereckú prácu a diváci akéhokoľvek 
veku a spoločenského postavenia sa na tejto hre zabávajú už niekoľko generácií,” zdôvodnil výber hry režisér 
Juraj Bielik, ktorý je zároveň aj autorom hudby. V inscenácii vystupuje deväť postáv, pričom hlavnú stvárni 
Mikuláš Macala. 
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