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Spišská Nová Ves 
 

1. Tipy na dnes - štvrtok 6. septembra 
[06.09.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Divadlo Actor 
KOŠICE. Do svojej tretej sezóny vstupuje Divadlo Actor pod vežou Košice autorskou monodrámou Františka 

Baloga Róm z perinky. Uvidíte ju v Košiciach v Radničnej sále Miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré 
Mesto na Hviezdoslavovej ulici vo štvrtok o 18.30 hod. 

CINEMAX 
KOŠICE. Cesta za láskou o 18.00, 20.20, Christopher Robin o 18.30, Mníška o 15.30, 18.00, 18.50, 20.00, 

21.00, MEG: Hrozba z hlbín 3D o 16.10, Dôverný nepriateľ o 20.50, Equalizer 2 o 17.40, Hotel Transylvánia 3: 
Strašidelná dovolenka o 16.30, Jan Palach o 15.10, Kubko hrdina o 15.50, Náčelník o 18.20, Rodinka Úžasných 
2 o 15.20, Skorosestry o 17.50, Slender Man o 20.30, Smelé mačiatko o 16.20, Špión, ktorý ma dostal o 20.10, 
Upgrade o 20.10 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Cesta za láskou - Ladies Club o 18.00, Christopher Robin o 15.50, 18.20, Mníška o 18.10, 20.00, 

Posledný autoportrét + Monštrum o 16.20, Náčelník o 16.30, Slender Man o 17.50, 20.20, Špión, ktorý ma dostal 
o 19.40, Dôverný nepriateľ o 20.10, MEG: Hrozba z hlbín o 16.00 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Kubko hrdina o 15.20, Utoya 22. júla o 17.00, Posledný autoportrét + Monštrum o 18.50, Cesta za 

láskou o 20.30 hod. 
Festival dobrej chuti 
PREŠOV. Pešia zóna v Prešove bude od štvrtka do soboty (vždy od 10.30) patriť Festivalu dobrej chuti. 

Kulinársky sviatok bude sprevádzať bohatý sprievodný a kultúrny program. Vo štvrtok sa od 17.30 postupne 
predstavia napr. ĽH Dzgasovci, country kapela Bumerang či Roland z Čirča. 

Filmový kvíz 
PREŠOV. 10 kôl a 101 zaujímavých otázok. Otestujte svoje znalosti na Filmovom kvíze Petra Končeného vo 

štvrtok 6. 9. o 20.30 v prešovskej Christianii. 
CINEMAX 
PREŠOV. Cesta za láskou o 20.40, Christopher Robin o 18.20, Mníška o 16.40, 18.50, 20.00, 21.00, Dôverný 

nepriateľ o 18.00, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 15.50, Jan Palach o 17.40, Kubko hrdina o 
15.40, Náčelník o 15.30, 17.50, Rodinka Úžasných 2 o 15.30, Slender Man o 20.20, Upgrade o 20.30 hod. 

CE.ZA.AR 2017 
BARDEJOV. Slovenská komora architektov a Cech architektov Bardejova pozývajú do bardejovskej Starej 

synagógy na vernisáž výstavy CE.ZA.AR 2017, kde predstavia všetky nominované a víťazné diela prestížnej 
architektonickej súťaže. Začiatok o 17.00 hod., výstava potrvá do 27. septembra 2018. 

STER CENTURY CINEMAS 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Cesta za láskou o 18.00, Christopher Robin o 18.20, Mníška o 18.10, 20.00, Posledné 

autoportrét + Monštrum o 16.20, Náčelník o 16.30, Slender Man o 20.20, Dôverný nepriateľ o 20.10, MEG: 
Hrozba z hlbín o 16.00 hod. 

Vernisáž výstavy 
POPRAD. O 17.00 h. sa bude konať v Scherfelovom dome vernisáž výstavy výberu z tvorby Marcela Kupka, 

Matúša Kručaya a Radoslava Mojžiša. 
Po stopách Egídia 
POPRAD. V rámci Dní Európskeho kultúrneho dedičstva sa uskutoční prehliadka Kostola sv. Egídia, spoznať 

môžete život a legendy o sv. Egídiovi a pozrieť si historický dokument o meste. Začiatok o 18.00 h. v mestskej 
informačnej kancelárii. 

Tatranská galéria – Artklub 
POPRAD. O 17.00 h. sa uskutoční vernisáž výstavy cestovateľských akvarelov a olejomalieb Slovákov 

žijúcich v Rakúsku Daniely a Michala Helienekovcov. 
CINEMAX 
POPRAD. Cesta za láskou o 20.20, Christopher Robin o 18.00, Mníška o 16.20, 18.30, 20.50, Dôverný 

nepriateľ o 20.40, Kubko hrdina o 16.00, MEG: Hrozba z hlbín o 15.50, Náčelník o 18.20 hod. 
[Späť na obsah] 

 
 

https://korzar.sme.sk/c/20903355/tipy-na-dnes-stvrtok-6-septembra.html


2. Inštitúcia, ktorej história siaha až do čias SNP. Bystrický RÚVZ oslavuje 75 

rokov 
[06.09.2018; dnes24.sk; Bystrica; 00:00; TASR] 

 
http://bystrica.dnes24.sk/institucia-ktorej-historia-siaha-az-do-cias-snp-bystricky-ruvz-oslavuje-75-rokov-
308311 

 
 

Lekár Dionýz Blaškovič pred 75 rokmi zriadil pre potreby armády diagnostickú stanicu v priestoroch bývalej 
kaplnky v starom nemocničnom areáli. Stal sa tak prvým vedúcim predstaviteľom verejného zdravotníctva v 
Bystrici. 

V nedeľu 9. septembra uplynie 75 rokov, čo vtedajšia slovenská vláda svojím nariadením zriadila v Banskej 
Bystrici pobočku Štátneho zdravotne-sociálneho ústavu pre mikrobiológiu. Zároveň je to pamätný deň i pre 
pobočku pre mikrobiológiu v Prešove, pobočku pre balneológiu a klimatológiu v Piešťanoch a pobočku pre 
skúmanie potravín v Spišskej Novej Vsi, ktoré boli zriadené tým istým vládnym nariadením. Informovala o tom 

hovorkyňa bystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Mária Tolnayová. 
„Pripomíname si 75. výročie vzniku našej organizácie. Po rozpade Československa zákonom z 11. mája 1939 

o Štátnom zdravotne-sociálnom ústave bola vytvorená inštitúcia, čo mala na starosti vtedajšiu organizáciu a 
výkon verejného zdravotníctva – Štátny zdravotne–sociálny ústav v Bratislave, ktorý je predchodcom dnešného 
Úradu verejného zdravotníctva SR a 11. mája 2019 bude dňom 80. výročia založenia inštitucionálneho verejného 
zdravotníctva na Slovensku,“ priblížil riaditeľ RÚVZ v Banskej Bystrici Cyril Klement. 

Podľa neho úspešná história RÚVZ sa začala písať v pamätných dňoch SNP, kedy nadporučík v zálohe lekár 
Dionýz Blaškovič na základe rozhodnutia povstaleckého velenia a zdravotníckej služby zriadil pre potreby armády 
diagnostickú stanicu v priestoroch bývalej kaplnky v starom nemocničnom areáli. Stal sa tak prvým vedúcim 
predstaviteľom verejného zdravotníctva v meste pod Urpínom. 

Ako zdôraznil Klement, verejné zdravotníctvo v minulosti netrpelo prílišnou pozornosťou a ústretovosťou 
vládnych a politických garnitúr, ale v prípadoch mimoriadnych udalostí boli doň vkladané veľké očakávania. 
„Verejné zdravotníctvo sa osvedčilo ako pevná súčasť zdravotníckeho systému Slovenskej republiky 
akceptovaného doma i v zahraničí,“ dodal. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Komunálne voľby 2018: Čo ide ľuďom najviac na nervy 
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Približne o dva mesiace si vyberieme nových šéfov samospráv. 
Nestavajú diaľnice, nemajú na starosti medzimestské spoje ani nevyplácajú penzie. Výrazne ale ovplyvňujú 

každodenný život bežných ľudí, rozdeľujú ohromný balík peňazí – viac než štyri miliardy eur ročne – a na rozdiel 
od parlamentných poslancov si ich raz dva môžete „odchytiť“ a vyliať si srdce. 

Zástupcovia samospráv. 
Nových primátorov, starostov a miestnych poslancov si budeme vyberať 10. novembra. 
Čo môžu a nemôžu šéfovia samospráv, či im ponúkli úplatky a čo by robili, keby sa ocitli v kresle premiéra, sa 

dozviete v našom seriáli (oslovili sme dvadsiatku obcí a miest, prinášame vyjadrenia tých, ktorí odpovedali, pozn. 
redakcie) 

Začíname otázkou: 
Čo považujete vo vašej obci/meste za najvážnejší problém? 
Peter Nemeček, obec Báb (leží neďaleko Nitry, má približne 1100 obyvateľov) 
„Nie je dôležité, čo ja považujem za problém. Takto to nefunguje, pretože každý si myslí, že jeho problém je 

najväčší a rozpoznať, ktorý je to, je veľmi ťažké.“ 
Ján Banovčan, Zábiedovo (neďaleko Tvrdošína, má necelých 900 obyvateľov) 
„Neexistujúca kanalizácia. Bez eurofondov ju nemáme šancu vybudovať. A keďže nie sme oprávnení žiadať z 

hlavného balíka, lebo máme menej ako 2000 obyvateľov (eurofondy idú primárne od väčších obcí, pozm. 
redakcie) a v špecializovanej schéme Integrovaný regionálny operačný program sú obmedzené zdroje, je pre nás 
finančná injekcia nepriechodná.“ 

Ľudovít Barát, mesto Skalica (15-tisíc obyvateľov) 
„V prvom rade vidím problém v zbytočnej byrokracii, ktorou nás zavaluje štát. Parlament prijíma legislatívu, 

ktorá je často nejednoznačná. Ťažkosti máme u nás aj so statickou dopravou. Za štyri roky sme vytvorili 220 

http://bystrica.dnes24.sk/institucia-ktorej-historia-siaha-az-do-cias-snp-bystricky-ruvz-oslavuje-75-rokov-308311
http://bystrica.dnes24.sk/institucia-ktorej-historia-siaha-az-do-cias-snp-bystricky-ruvz-oslavuje-75-rokov-308311
https://www.aktuality.sk/clanok/619201/komunalne-volby-2018-co-ide-ludom-najviac-na-nervy/


parkovacích miest, ale stále by bolo treba viac. Aj keď sa snažíme všetky vhodné plochy zatrávňovať, parkovacie 
miesta často uberajú zo zelene.“ 

Michal Kotrady, Smižany (neďaleko Spišskej Novej Vsi, 8900 obyvateľov) 
„Veľkým problémom je cesta II/536 (zo Spišského Štvrtka do Spišskej Novej Vsi, pozn. redakcie), ktorá 

prechádza cez najobývanejšiu a najdlhšiu ulicu v obci Smižany. V deväťdesiatych rokoch sa nerealizovala 
preložka, pretože poslanci v územnom pláne schválili iný variant. Na Košický samosprávny kraj sme zaslali štúdiu 
kruhovej križovatky. Napriek prísľubom, že má nadregionálny význam, sa doteraz nič neudialo.“ 

Ivan Šaško, Tvrdošín (približne 9000 obyvateľov) 
„Nedostatok pracovnych prilezitosti, odchod mladych ludi za pracou do hlavneho mesta Slovenska, respektíve 

do zahranicia.“ 
Ako sa delia miliardy eur v našej republike (video s titulkami): 

[Späť na obsah] 

 
 

4. FK Poprad 
[05.09.2018; Noviny Poprad; nezaradené; s. 13; ppv] 

 
 

Uplynulé dva týždne boli vo futbalovom Poprade plodné. Druholigisti predminulý víkend zdolali doma 
Lokomotívu Košice a uplynulú nedeľu remizovali v Žiline s miestnou rezervou. Zaujali aj prvé domáce vystúpenia 
staršieho dorastu v najvyššej súťaži. Zverenci Jána Blaháča v NTC bez gólov remizovali s Michalovcami a Nitre 
podľahli 0:1 a tak stále čakajú na prvý gól medzi elitou. Sezónu odštartoval už aj ženský tím FK Poprad, ktorý v 
sobotu vo Veľkej remizoval so Spišskou Novou Vsou 0:0. 

Futbalisti FK Poprad v II. lige pomaly stúpajú hore. Po tom, čo vyprášili kožuch Lipanom, uhrali doma tri body 
s Lokomotívou Košice po víťazstve 2:1 a uplynulú nedeľu dokázali remizovať v Žiline 1:1 s miestnym B-tímom. Na 
gól Bičachčjana zo 70. minúty odpovedal o osem minút neskôr z pokutového kopu Stanislav Šesták. Popradčania 
sú momentálne v tabuľke na piatom mieste a najbližšie ich v lige čaká v sobotu o 18. hodine v NTC duel s 
doposiaľ nezdolaným Komárnom. Ešte predtým však zverenci Mareka Petruša odohrajú pohárový zápas v 
Spišskom Podhradí a to už túto stredu o 16.30 hod. 

Priaznivci popradského futbalu boli zvedaví aj na premiérové účinkovanie staršieho dorastu do 19 rokov v 
najvyššej slovenskej súťaži. Po prehre v Žiline s úradujúcim majstrom tejto vekovej kategórie uhrali zverenci Jána 
Blaháča bezgólovú remízu v druhom kole na domácom trávniku v NTC a získali historicky prvý bod, pričom tento 
zápas sledovalo v hľadisku viac ako 360 divákov. V rámci tretieho kola sa vrátili na miesto činu do Ružomberka, 
kde si nedávno vybojovali postup medzi elitu cez Banskú Bystricu. Proti domácemu tímu z Ružomberka však už 
ťahali za kratší koniec a prehrali 0:1. Rovnaký osud ich čakal aj v sobotu v rámci 4. kola opäť v domácom 
prostredí v NTC proti Nitre. Mladí Popradčania tak stále čakajú na vytúžený prvý gól v súťaži, o ktorý sa pobijú už 
v sobotu 8. septembra o 11. hodine v Bratislave so Slovanom. „Pracujeme na tom počas tréningov a tam sme 
úspešní, ale v zápasoch sa nám góly strieľať nedarí. Zápas s Nitrou bol napínavý, ako aj predošlé dva. Škoda 
inkasovaného gólu a tiež nepremenených vyložených šancí. Dostávame lacné góly a to nás mrzí. Všetko je však 
pred nami a potrebujeme sa zžiť s touto súťažou,“ uviedol po prehre s Nitrou tréner FK Poprad U19 Ján Blaháč. 

Vstup do nového ročníka II. ligy majú v skupine C za sebou už aj ženy FK Poprad. Po tom, čo mali v prvom 
kole voľný žreb, privítali v sobotu v rámci 2. kola vo Veľkej rivala zo Spišskej Novej Vsi. Zápas gól nepriniesol a 

tímy si rozdelili body. „Vedeli sme, že to nebude ľahký zápas, ale myslel som si, že sa v hre ukáže rozdiel v 
tréningoch. Mali sme veľa šancí, no bez gólu sa nedá vyhrávať. Musíme popracovať na zakončení a verím, že to 
bude už len lepšie,“ povedal tréner ženského tímu FK Poprad Slavomír Šoltýs. (ppv) 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Krátko zo športu 
[05.09.2018; Noviny Poprad; nezaradené; s. 12; ppv] 

 
 

• POČAS víkendu od piatka 7. do nedele 9. septembra sa v Aréne Poprad uskutoční medzinárodný 
volejbalový turnaj Poprad Cup 2018 v kategórii kadetov a kadetiek. Turnaja sa okrem domácich tímov VK Junior 
2012 Poprad zúčastnia medzi chlapcami ukrajinský Sportlicej Béla Cerkov, poľský UKS SV Krakov a slovenské 
tímy COP Nitra a VK ŠKM L. Hrádok. V dievčenskej skupine bude Poprad súperiť s ukrajinským tímom KSLI, 
poľským UKS SV Krakov a slovenskými družstvami TJ Slávia Svidník a VKM St. Ľubovňa. Turnaj vyvrcholí 
poslednými zápasmi v skupinách v nedeľu o 12. hodine. 

• V SOBOTU 8. septembra sa v trialparku v Strážach od 9. hodiny uskutočnia cyklotrialové preteky 
Majstrovstiev Slovenska v cyklotriale. Ich súčasťou budú aj slovenské hry mládeže. Podujatie organizuje domáci 
3AL Biketrial Club Poprad. 



• V SOBOTU 8. septembra o 12. hodine odštartuje na futbalovom ihrisku v Gánovciach v rámci Dňa obce 4. 
ročník bežeckých pretekov pod názvom GANRUN. Beh je zaradený do Bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves 

a je určený pre kategórie žiakov, dorastencov a dospelých. Hlavná trať má dĺžku 7,7 km a Beh zdravia sa pobeží 
na trati dlhej 3 kilometre. Novinkou bude štafetový beh dvojíc (3 + 4,7 km). 

• V NEDEĽU 2. septembra sa v rámci 5. kola futbalovej 6. OMV ligy zrodila remíza 1:1 medzi domácim ŠK 
Zemedar Poprad - Stráže a FC Spišská Teplica L. D. Strážania budú hrať v nedeľu 9. septembra opäť doma, a to 
o 16. hodine proti Veľkému Slavkovu. 

• V SOBOTU 1. septembra sa v areáli ZŠ v Spišskej Sobote uskutočnil 12. ročník súťaže mladých hasičov O 
poháre riaditeľky ZŠ s MŠ. V kategórii chlapčenských a zmiešaných družstiev zvíťazil tím DHZ ZŠ Šuňava II, 
rovnako ako aj medzi dievčatami. 

• V NEDEĽU 2. septembra sa vo Vikartovciach konal 10. ročník súťaže hasičských družstiev o Putovný pohár 
starostu obce. Absolútnym víťazom súťaže sa stali muži z obce Kružno v okrese Rimavská Sobota. V rámci 
Podtatranskej hasičskej ligy boli prví muži zo Šuňavy, a to v kategórii do 35 rokov, ako aj v kat. nad 35 rokov. U 
žien bolo najlepšie Spišské Bystré. Medzi dorastenkami i dorastencami vyhrali Gánovce. (ppv) 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Finančné zdravie slovenských miest: Ako je na tom Rožňava? 
[05.09.2018; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Peter Simon] 

 
http://roznava.dnes24.sk/financne-zdravie-slovenskych-miest-ako-je-na-tom-roznava-308270 

 
 

INEKO zostavil nový rebríček, ktorý prezrádza, ako je na tom naše mesto s finančným zdravím. Aký je dlh na 
hlavu jedného Rožňavčana? 

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) hodnotil finančné zdravie 50 najväčších slovenských 
miest za rok 2017. Ide o aktualizáciu predchádzajúcich analýz s využitím aktuálnych údajov za minulý rok. Na 
základe vlastnej metodiky INEKO zostavuje z jednotlivých indikátorov hodnotenie finančného zdravia obcí a VÚC. 
Toto hodnotenie pozostáva z piatich parciálnych skóre za rôzne oblasti a ich skombinovaním vzniká výsledná 
celková známka finančného zdravia, ku ktorej tiež prislúcha slovná interpretácia. 

„Pozíciu miest s najlepším finančným zdravím potvrdili ku koncu 2017 Nové Mesto nad Váhom a Dubnica nad 
Váhom. Naopak, spomedzi veľkých miest sú na tom najmenej dobre Martin a Bratislava, ktorú ťahá dole 
magistrát a m. časť Devín,“ píše sa na stránke mimovládnej neziskovej organizácie INEKO. 

Mestu Rožňava patrí v poradí finančnej stability INEKO 41. miesto z 50 hodnotených miest. Jedná o pokles o 
2 miesta. Pred rokom to bola 39. priečka. Rožňava mala podľa INEKO celkový dlh 7,77%, pričom v roku 2016 to 
bolo 10,45%. Dlh na jedného obyvateľa je podľa analýzy 55 eur, čo je medziročný pokles o 12 eur. 

Rožňavské finančné zdravie inštitút ohodnotil číslom 4,59. Čiže patríme medzi 22 miest, ktoré dosiahli skóre 
medzi +4 a +5, čím sa radia medzi relatívne finančne stabilné mestá. Vyššie skóre ako +5 získalo celkovo až 26 z 
50 hodnotených miest – to je výrazný posun oproti roku 2016, keď takéto skóre dosiahlo „iba“ 21 miest. Tieto 
mestá INEKO označilo ako mestá s veľmi dobrou finančnou stabilitou. Zvyšné dve mestá (Bratislava a Martin) 
získali skóre medzi +3 a +4. To podľa inštitútu signalizuje ich relatívne nižšiu finančnú stabilitu a potenciálne 
problémy do budúcnosti. 

Pre porovnanie, neďaleká Rimavská Sobota je na 46. priečke. Celkový dlh má 27,55%, dlh na obyvateľa je 
165 eur a finančné zdravie 4,46. Spišská Nová Ves sa nachádza na 33. priečke a dlh na obyvateľa mesta činí 

podľa analýzy 61 eur. Finančné zdravie má 4,81. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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7. Košický župan Trnka nevymenoval až štyroch riaditeľov škôl 
[05.09.2018; pravda.sk; Regióny; 00:00; Pravda] 

 
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/482922-trnka-nevymenoval-az-styroch-
riaditelov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Rastislav Trnka na prvom zasadnutí zastupiteľstva košickej župy vlani v decembri. Autor: TASR, František 
Iván 

Nesúhlas s praktikami župana Rastislava Trnku vyjadrili v otvorenom liste nespokojní učitelia škôl v košickom 
kraji. Poukazujú na jeho rozhodnutie vetovať výsledky výberových konaní, ktoré sa v júni konali v ôsmich 
stredných školách Košického kraja. Štyri z nich preto musia voľbu riaditeľa opakovať. 

http://roznava.dnes24.sk/financne-zdravie-slovenskych-miest-ako-je-na-tom-roznava-308270
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Napriek takmer jednoznačným rozhodnutiam výberových komisií župan Trnka (KDH, SaS, OĽANO, NOVA, 
Šanca) nových riaditeľov nevymenoval. V komisiách pritom sedeli aj poslanci a ďalší zástupcovia kraja ako 
predstavitelia zriaďovateľa. Stalo sa tak na Gymnáziu na Trebišovskej v Košiciach, v Škole úžitkového 
výtvarníctva v Košiciach, Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach a na Gymnáziu na Školske j v 
Spišskej Novej Vsi. Ako dôvody uvádzal župan nejasnú koncepciu rozvoja, problémy medzi pedagógmi na 

školách či potrebu, aby nový riaditeľ vzišiel z prostredia mimo školy. 
„Skutočnosť, že predseda Košického samosprávneho kraja Trnka pristúpil k tomu, že nevymenoval riadne 

zvolených kandidátov na riaditeľov škôl, považujeme za hrubý zásah do samosprávnych kompetencií príslušných 
rád škôl, ktorý nemá v histórii košického kraja obdobu. Považujeme za neprípustné, aby k takýmto zásahom 
dochádzalo na základe vágnych argumentácií, pričom niektoré z nich boli viackrát pozmenené,“ uvádza sa v liste 
učiteľov, ktorý má denník Pravda k dispozícii. Podľa nich takéto rozhodnutia otvárajú dvere politickým zásahom 
zo strany zriaďovateľa, keď vo výberovom konaní neuspeje ten správny kandidát. 

Trnka pri vetovaní výsledkov výberových konaní využil zmenu zákona o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2015. Podľa župnej poslankyne Lenky Kovačevičovej 
(nezávislá) Košický samosprávny kraj je jediný na Slovensku, v ktorom jeho predseda túto kompetenciu využil. S 
jeho rozhodnutím nesúhlasia nielen mnohí učitelia. Podľa časti župných poslancov Trnka dôvody svojho 
rozhodnutia viackrát menil a riadne nevysvetlil. 

„Skutočné dôvody nepoznáme. Preto som na zasadnutí zastupiteľstva požiadala o vysvetlenie. Takéto 
konanie je podľa mňa neprípustné a nemá obdobu v samosprávnych krajoch na Slovensku,“ zdôrazňuje 
poslankyňa župy Renáta Lenártová (Smer). Podľa nej ide o prejav arogancie moci, keďže župan vstúpil do 
kompetencie rád škôl a výberových komisií. „Riaditeľov vyberali autonómne orgány, ktoré mali kompetencie na 
posúdenie ich kandidatúr, a predseda mal ich rozhodnutie akceptovať. Jeho pripomienky by mali opodstatnenie 
napríklad vtedy, keby išlo o trestnoprávnu rovinu,“ podčiarkla Lenártová. 

Kovačevičová bola členkou výberovej komisie na jednej zo štyroch škôl, ktorých sa týka nevymenovanie 
riaditeľa. „Ak mal predseda voči niektorým víťazom výhrady, mal ich hneď jasne pomenovať, a nie kamuflovať a 
meniť svoje vysvetlenia. Nám poslancom tieto svoje dôvody nevysvetlil dodnes,“ pripomenula. 

Trnka dôvody nevymenovania niektorých riaditeľov škôl nešpecifikoval ani pre médiá. „Tie dôvody boli rôzne a 
ja som len využil svoje zákonné možnosti. Nechcel som ich prepierať na verejnosti, čo by z môjho pohľadu mohlo 
poškodzovať mená našich škôl,“ uviedol Trnka. Politické motívy alebo preferovanie svojich kandidátov odmieta. 
„Kandidátov na post riaditeľov škôl som osobne nepoznal a neudržiavam s nimi žiadnu komunikáciu. Zásadne 
odmietam, že išlo o politické ťahy a presadzovanie vlastných kandidátov. Našou prioritou je skvalitnenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu v školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti,“ podotkol župan. 

Niektorí poslanci s krokmi Trnku súhlasia. „Treba si uvedomiť a hľadať príčiny, prečo veľa absolventov 
stredných škôl končí na úradoch práce. Prešovský kraj má o tridsaťtisíc obyvateľov menej ako náš, no u nás ide 
do vzdelávania o dvanásť miliónov eur viac ako u nich. No výsledky nevidieť, a to je na zamyslenie. Asi ide o 
nejakú systémovú chybu a preto treba hľadať spôsoby, ako situáciu zlepšiť,“ nazdáva sa poslanec Michal Kravčík 
(OĽANO, SaS, KDH, NOVA). 

V štyroch stredných školách sa budú výberové konania opakovať. Kandidátky sa odovzdávali do konca 
augusta. Ako vysvetlil hovorca Združenia miesta a obcí Slovenska Michal Kaliňák, primátor, starosta, župan alebo 
prednosta okresného úradu podľa zákona môžu vrátiť rade školy návrh na vymenovanie za riaditeľa, no vždy 
tento krok musí byť zdôvodnený. 

"Rada školy potom urobí nové výberové konanie a predloží nový návrh na vymenovanie riaditeľa. Ani ten však 
nemusí štatutár akceptovať, ale o výsledku akceptácie alebo neakceptácie už rozhoduje zastupiteľstvo,“ dodal 
Kaliňák. Inými slovami: župan opäť môže vetovať výsledky súťaže, ale posledné slovo už má zastupiteľstvo. 

Ani ministerstvo školstva nemôže zmeniť rozhodnutie zriaďovateľa. Zmeniť však chce zákon o voľbe 
riaditeľov. „Rezort školstva pripravuje vecný zámer zákona, kde bude obsiahnutá kompletne téma výberového 
konania na funkciu riaditeľa školy. Ministerstvo spolupracuje s profesijnými organizáciami za všetky druhy škôl, 
odborovým zväzom pracovníkov školstva i Združením miest a obcí Slovenska. Zákon by mohol byť účinný od 1. 
septembra budúceho roku,“ informoval rezort. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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8. Nájdite si novú prácu v Spišskej s nami: PREHĽAD, ktorý neprehliadnite 
[05.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 
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Pozornosť by teraz mali zbystriť najmä tí, ktorí sa obzerajú po novej práci v našom meste. Pozrite si prehľad, 
ktorý vám k nej môže dopomôcť. 

Z údajov ústredia práce (aktuálnych k 5 .9. 2018) sme totiž vybrali niekoľko desiatok voľných džobov v 
Spišskej Novej Vsi. A zostavili z nich náš špeciálny prehľad. Pozrite si ho aj vy: 

Pracovná pozícia – Zadávateľ ponuky 
- Administratívny pracovník, asistent – IMBIZ s.r.o. 

http://spisska.dnes24.sk/najdite-si-novu-pracu-v-spisskej-s-nami-prehlad-ktory-neprehliadnite-308244


- Čašník, servírka – Hotel METROPOL a.s. 
- Vodič kamiónu – Quadro SNV, s.r.o. 
- Generálny manažér – TRIPLUS SK, s.r.o. 
- Všeobecný administratívny pracovník – Základná škola, Levočská 11 
- Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja – Quadro SNV, s.r.o. 
- Dláždič – SURRO,s.r.o. 
- Omietkar – SURRO,s.r.o. 
- Lakovač – ROŠERO – P, s.r.o. 
- Zvárač – zámočník – ROŠERO – P, s.r.o. 
- Elektrokonštruktér – ROŠERO – P, s.r.o. 
- Špeditér, logistík – Quadro SNV, s.r.o. 
Pracovná pozícia – Zadávateľ ponuky 
- Kuchár (okrem šéfkuchára) – Hotel METROPOL a.s. 
- Čalúnnik – FITZROI, s.r.o. 
- Čašník, servírka – King Size Burger s.r.o. 
- RnD (Research and development) Špecialista produktu III – Embraco Slovakia s.r.o. 
- Zvárač – G-SNV, s.r.o. 
- Strojný zámočnik – G-SNV, s.r.o. 
- Kuchár – čínske bistro – CHENG & SHENG s.r.o. 
- Pracovník v chemickej čistiarni – CLEANEKO s.r.o. 
- Upratovač/ka – PASS – SK, s.r.o. 
- Operátor/ka -TRIPLUS SK, s.r.o. 
- Pracovníčka výdaja jedál, upratovačka – NOVES okná, a.s. 
- Pomocný pracovník v sklade-mobilné zariadenia, príslušenstvo – J&M – Group, s.r.o. 
Pracovná pozícia – Zadávateľ ponuky 
- Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov – ABARA 
- Food & Beverage supervisor – Hotel METROPOL a.s. 
- Kuchár (okrem šéfkuchára) – Hotelová akadémia 
- Automatizačný inžinier – STARSTAFF Slovakia, s. r. o. 
- Delič kovov (pílka) – STARSTAFF Slovakia, s. r. o. 
- Obsluha páliaceho stroja – STARSTAFF Slovakia, s. r. o 
- Zvárač TIG – STARSTAFF Slovakia, s. r. o. 
- Obsluha CNC – horizontka – STARSTAFF Slovakia, s. r. o. 
- Lakovač – STARSTAFF Slovakia, s. r. o. 
- Konštruktér – STARSTAFF Slovakia, s. r. o. 
- Skladník-expedient -STARSTAFF Slovakia, s. r. o. 
- Zvárač kovov – G-SNV, s.r.o. 
Viac informácií nájdete TU. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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9. Turistka spadla v tiesňave Kyseľ a poranila si koleno 
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Horskí záchranári ju vyprostili za pomoci lanovej techniky. 
Záchranná akcia v tiesňave Kyseľ 
(3 fotografie) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V stredu v popoludňajších hodinách prijala Horská záchranná služba (HZS) žiadosť o 

pomoc pre 57 -ročnú ženu slovenskej národnosti v tiesňave Kyseľ. 
Ako HZS informuje na svojej internetovej stránke, turistka v závere ferraty tesne pod Obrovským vodopádom 

spadla a bolestivo si poranila rameno. 
“Posledný strmý úsek popri Obrovskom vodopáde už nedokázala samostatne prekonať. Na pomoc jej odišli 

štyria záchranári HZS z Oblastného strediska Slovenský raj, ktorí zranenej žene na mieste poskytli neodkladnú 
zdravotnú starostlivosť a ošetrenie. Za pomoci lanovej techniky ju vyprostili nad Obrovský vodopád, odkiaľ 
turistku sprevádzali k terénnemu vozidlu,” informuje HZS. 

Horskí záchranári následne zranenú ženu transportovali na lekárske vyšetrenie do nemocnice v Spišskej 
Novej Vsi. 

[Späť na obsah] 
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10. Česi rekordne inkasujú od NHL. Šikovne zarobili aj na Rybárovi a Bakošovi 
[05.09.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 
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bakosovi/ 

 
 

Rastislav Rovňánek 
Podpísať zmluvu s hocikým sa neopláca. No správne odhadnúť ľudský a športový potenciál, to sa vypláca 

veľmi. Aj finančne. Potvrdzujú to platby, ktoré český hokej dostáva od NHL. A za tento rok budú rekordné. 
Hovoríme o desiatkach miliónoch korún. 

Českí hokejisti stále majú v zahraničí svoj cveng. Už to síce nie je krajina s tromi svetovými titulmi v rade, no 
hodnota Čechov je stále relatívne slušná. Najmä v porovnaní so slovenskými hráčmi. V zámorí im akosi neveria. 

„V Kanade som započul, že my Slováci sme leniví a nechce sa nám trénovať. Možno niekedy pred nami sa 
niekomu nechcelo a v zámorí majú teraz na nás zlý názor,” uviedol nedávno pre agentúru SITA mladý útočník 
Slovana Adam Liška. 

Dôkazom záujmu o Čechov sú aktuálne čísla. Až 15 ich podpísalo tento rok svoju prvú zmluvu s tímom NHL. 
To znamená, že podľa medzinárodnej dohody pošle NHL do Česka viac ako 64 miliónov korún. V prepočte 
takmer tri milióny dolárov. Píše idnes.cz. 

Pri priamom prestupe do zámoria je za jedného hráča dohodnutá pevná suma takmer 260-tisíc dolárov. 
RUSI NEDOSTANÚ NIČ 
Peniaze prídu do Česka na základe zmluvy medzi NHL a Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF). Jej 

najnovšia podoba platí od júla 2013. Odvtedy český hokej zinkasoval za odchod dovedna 56 svojich hráčov 
celkovo 230 miliónov korún, takmer 10,5 milióna dolárov. Až 40 z nich putovalo do zámoria priamo z českých 
klubov. 

Navyše, tento rok bol mimoriadne štedrý. Na pekné „odškodné“ sa môžu tešiť najmä v Plzni. Do zámoria 
odídu Michal Moravčík, David Sklenička a Miroslav Svoboda. 

Navyše, prvú zmluvu v NHL podpísal aj bývalý hráč plzenského klubu Jan Kovář. Uplynulé štyri sezóny však 
hral v KHL. 

„Pri nepriamom prestupe dostáva sumu 30-tisíc dolárov klub, v ktorom hráč pred odchodom do zahraničia 
pôsobil. Nezáleží na tom, pred koľkými rokmi to bolo. Inými slovami: Plzeň peniaze za Kovářa dostane. No 
Magnitogorsk nedostane nič, pretože Rusko ako jediná krajina IIHF nemá zmluvu s NHL podpísanú,“ vysvetlil pre 
ŠPORT.SK hovorca českého hokejového zväzu Zdeněk Zikmund. 

slovenský hokejový reprezentant Patrik Rybár Zdroj: TASR 
ČESKÁ RADOSŤ Z RYBÁRA A BAKOŠA 
Svoju prvú zmluvu s klubom zámorskej profiligy tento rok podpísali iba štyria Slováci. Patrik Rybár s 

Detroitom, Martin Bakoš s Bostonom, Marián Studenič s New Jersey a Martin Fehérváry s Washingtonom. 
Na Rybárovi najviac zarobí Hradec Králové, kde Patrik chytal uplynulé dve sezóny. Peniaze by však mali prísť 

aj do Piešťan. Zapadajú do českej trojročnej schémy vývoja hráča. 
„Sledujú sa posledné tri sezóny pred zmluvou v zámorí. Podľa našich prepočtov 230-tisíc dolárov obdrží za 

Rybárov priamy prestup Hradec a 30-tisíc pôjde SZĽH,“ vysvetľuje Zikmund. 
NA SLOVENSKU INAK 
Hovorca českého hokeja však upozorňuje na to, že pravidlo o troch spätných sezónach platí v Česku. V iných 

krajinách to môže byť inak. Ako je to na Slovensku? 
„Sumu od NHL dostanú posledné dva kluby, v ktorých bol hráč aktívny. Rozdelia si ju podľa toho, koľko za 

koho odohral a kde strávil koľko času,“ zareagoval pre ŠPORT.SK hovorca SZĽH Peter Jánošík. 
Ako zároveň podotkol, zväz okrem zdrojov od NHL rozdeľuje každý rok peniaze za hráčov do 26 rokov. Ako 

výchovné. Približne milión eur sa rozdelí rovnomerne. Druhý milión podľa toho, koľko a kde hráči pôsobia. 
„Napríklad, 200-tisíc je vyčlenených na hráčov, ktorí odohrajú aspoň polovicu sezóny v NHL. Keď tam budeme 

mať 10 hráčov, bude to pre kluby 20-tisíc za hráča. Suma sa potom prerozdelí do klubov, ktoré ho vychovali. 
Podobná suma je aj za hráča v KHL,“ uviedol Jánošík. 

ČESI S PRVOU ZMLUVOU V NHL (rok 2018) 
Michal Moravčík (z Plzne do Montrealu) 
David Sklenička (z Plzne do Montrealu) 
Lukáš Jašek (z Liberca do Vancouveru) 
Martin Kaut (z Pardubíc do Colorada) 
Jakub Škarek (z Jihlavy do New York Islanders) 
Miroslav Svoboda (z Plzne do Nashvillu) 
Filip Pyrochta (z Liberca do Nashvillu) 
Lukáš Radil (z Pardubíc cez Spartak Moskva do San Jose) 
Pavel Francouz (z Litvínova cez Čeľabinsk do Colorada) 
David Kaše (z Chomutova cez Moru do Philadelphie) 
Filip Zadina (z Pardubíc cez Halifax do Detroitu) 

https://sport.aktuality.sk/c/354571/cesi-rekordne-inkasuju-od-nhl-sikovne-zarobili-aj-na-rybarovi-a-bakosovi/
https://sport.aktuality.sk/c/354571/cesi-rekordne-inkasuju-od-nhl-sikovne-zarobili-aj-na-rybarovi-a-bakosovi/


Ostap Safin (zo Sparty cez Saint John Sea do Edmontonu) 
SLOVÁCI S PRVOU ZMLUVOU V NHL (rok 2018) 
Patrik Rybár (odchovanec Skalice hral pred tromi rokmi za Piešťany, uplynulé dve sezóny strávil v Hradci – v 

máji podpísal zmluvu s Detroitom) 
Martin Bakoš (odchovanec Spišskej Novej Vsi, pred tromi rokmi hral za Liberec, pred dvomi hral KHL v 

Kchun-lune, minulú sezónu odohral opäť v Liberci – v júni podpísal zmluvu s Bostonom) 
Marián Studenič (odchovanec Skalice, kde hral pred tromi rokmi extraligu, uplynulé dve sezóny pôsobil v 

kanadskom Hamiltone v OHL – v apríli podpísal zmluvu s New Jersey) 
Martin Fehérváry (Bratislavčan odohral poslednú sezónu vo švédskom Oskarshamne, predtým strávil dlhé 

roky v Malmö – v júni podpísal zmluvu s Washingtonom) 
POZRITE SI AKTUÁLNY VÝSLEDKOVÝ SERVIS ZÁMORSKEJ NHL >> 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
NHL / 1. hrací deň 
1 
X 
2 
Toronto Maple Leafs Maple Leafs 
01:00 
04.10.2018 
Montreal Canadiens Canadiens 
1.90 3.90 3.35 
Washington Capitals Capitals 
01:30 
04.10.2018 
Boston Bruins Bruins 
2.25 3.80 2.65 
Vancouver Canucks Canucks 
04:00 
04.10.2018 
Calgary Flames Flames 
2.45 3.70 2.50 
San Jose Sharks Sharks 
04:30 
04.10.2018 
Anaheim Ducks Ducks 
2.20 3.80 2.75 
Celý program NHL >> 

[Späť na obsah] 

 
 

11. VIDEO: Rekonštrukcia zimného štadióna je v plnom prúde, takto to vyzerá 

priamo na pracovisku 
[05.09.2018; dnes24.sk; Mikuláš; 00:00; Tomáš Batiz] 

 
http://mikulas.dnes24.sk/video-rekonstrukcia-zimneho-stadiona-je-v-plnom-prude-takto-to-vyzera-priamo-
na-pracovisku-308323 

 
 

Na zimnom štadióne v Liptovskom Mikuláši sa už niekoľko týždňov pracuje. Pozrite sa, ako to vyzerá priamo 
na pracovisku 

Po päťdesiatich rokoch sa zimný štadión v Liptovskom Mikuláši dočká prvej rekonštrukcie. Podľa Jána 
Sokolského z vedenia mesta je projekt modernizácie štadióna nadčasový, zahŕňa požiadavky vyhovujúce na 
najbližších tridsať rokov užívania budovy. 

„Nová budova bude vybavená turniketmi, osobitným vstupom pre hostí, pribudnú tiež nové sociálne zariadenia 
či šatne pre domácich, hostí, deti a mládež. Na objekte obnovia strešný plášť, zrekonštruujú tiež severnú fasádu 
a časť západnej tribúny. Na prvom nadzemnom podlaží v severnej a západnej časti objektu vymenia podlahy,“ 
konštatuje Sokolský. 

Ukončenie rekonštrukcie mesto naplánovalo do 180 dní od podpisu zmluvy o dielo. „Zhotoviteľ sa zaviazal 
ukončiť práce do polovice októbra 2018. V desiatom mesiaci by tak mohli chlapci v dresoch nastúpiť na domáci 
ľad v skvalitnených podmienkach,“ konštatuje Sokolský. 

http://mikulas.dnes24.sk/video-rekonstrukcia-zimneho-stadiona-je-v-plnom-prude-takto-to-vyzera-priamo-na-pracovisku-308323
http://mikulas.dnes24.sk/video-rekonstrukcia-zimneho-stadiona-je-v-plnom-prude-takto-to-vyzera-priamo-na-pracovisku-308323


Vzhľadom na plánovaný rozpis zápasov najvyššej hokejovej súťaže presunie mestský klub MHK 32 úvodné 
septembrové a októbrové domáce zápasy na ľad súpera, prípadne ich odohrá v Spišskej Novej Vsi, ktorá majú 

vyhovujúce parametre pre konanie zápasov najvyššej hokejovej súťaže. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Významný deň histórie verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici 
[05.09.2018; mybystrica.sme.sk; Banská Bystrica / Zaujímavosti; 00:00; Mária Tolnayová] 

 
https://mybystrica.sme.sk/c/20906946/vyznamny-den-historie-verejneho-zdravotnictva-v-banskej-
bystrici.html 

 
 

V nedeľu 9. septembra uplynie 75 rokov, čo slovenská vláda svojim nariadením zriadila v Banskej Bystrici 
pobočku Štátneho zdravotne – sociálneho ústavu pre mikrobiológiu. 

BANSKÁ BYSTRICA. Zároveň je to pamätný deň aj pre pobočku pre mikrobiológiu v Prešove, pobočku pre 
balneológiu a klimatológiu Piešťanoch a pobočku pre skúmanie potravín v Spišskej Novej Vsi, ktoré boli 

zriadené tým istým vládnym nariadením. 
„Táto pobočka bola predchodcom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej 

Bystrici. V týchto dňoch si teda pripomíname 75. výročie vzniku našej organizácie . Po rozpade Československa 
zákonom č.101 / 1939 Sl.z. zo dňa 11.mája 1939 o Štátnom zdravotne - sociálnom ústave, bolo vytvorená 
inštitúcia ktorá mala na starosti vtedajšiu organizáciu a výkon verejného zdravotníctva - Štátny zdravotne – 
sociálny ústav v Bratislave ktorý je predchodcom dnešného Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a 
dňa 11.5.2019 bude dňom 80. výročia založenia inštitucionálneho verejného zdravotníctva na Slovensku“ uviedol 
riaditeľ RÚVZ v B. Bystrici prof. Cyril Klement. 

Zaujímavá história 
Dodal, že úspešná história Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa začala potom písať v pamätných 

dňoch Slovenského národného povstania, kedy nadporučík v zálohe MUDr. Dionýz Blaškovič na základe 
rozhodnutia povstaleckého velenia a Zdravotníckej služby zriadil pre potreby povstaleckej armády Diagnostickú 
stanicu v priestoroch bývalej kaplnky v dnes už starom nemocničnom areáli. 

Dionýz Blaškovič sa tak stal prvým vedúcim predstaviteľom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. 
Verejné zdravotníctvo v dnešnom ponímaní – ochrana , podpora a rozvoj verejného zdravia alebo v nedávnej 
minulosti hygiena, epidemiológia a mikrobiológia, netrpelo prílišnou pozornosťou a ústretovosťou vládnych a 
politických garnitúr, ale naopak - v prípadoch mimoriadnych udalostí boli doň vkladané veľké očakávania. 
„Verejné zdravotníctvo dokázalo a aj v minulosti, či v súčasnosti sa osvedčilo ako pevná súčasť zdravotníckeho 
systému Slovenskej republiky akceptovaného doma aj v zahraničí“, zdôraznil prof. Klement. 

Spracovala Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Ostrý štart sa pomaly blíži, v hokejových kuchyniach je už horúco 
[05.09.2018; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/20906030/ostry-start-sa-pomaly-blizi-v-hokejovych-kuchyniach-je-uz-
horuco.html 

 
 

Predsezónna príprava pomaly vrcholí a s blížiacim sa začiatkom súťaže začína aj hľadanie najväčších 
favoritov na prvenstvo. 

MARTIN. Portál šport.sk nakukol do kuchyne jednotlivých prvoligových klubov. My sme sa v nasledujúcich 
riadkoch pokúsili zhrnúť to najpodstatnejšie, čo zistil. 

Asi najhorúcejším ašpirantom na prvenstvo v súťaži by mali byť Michalovce, ktoré deklarujú na pomery prvej 
ligy nadštandardné podmienky a netaja sa najvyššími ambíciami. 

„Radi by sme obhájili pozíciu z predchádzajúcej sezóny a pobili sa o postup do najvyššej súťaže,“ 
jednoznačne vyhlásil manažér klubu Peter Tirpák. Mužstvo povedú Miroslav Chudý s asistentom Richardom 
Šechným. 

O popredné pozície chce bojovať i Skalica vedená skúsenými hráčmi ako Martin Hujsa či navrátilcom z Nitry 
Tiborom Kutálekom. Na ľad vykorčuľovali Záhoráci 8. augusta a do prípravy sa zapojili tiež dvaja americkí hráči 
zo zámorskej univerzitnej ligy. 

V prvej štvorke plánuje zakotviť i HC Bratislava. Tím povedie dvojica Rudolf Verčík – Jaroslav Obšut, ktorá ma 
k dispozícii 25 hokejistov. Klub plánuje odohrať súťaž z rozpočtom 200 až 250-tisíc eur. 

https://mybystrica.sme.sk/c/20906946/vyznamny-den-historie-verejneho-zdravotnictva-v-banskej-bystrici.html
https://mybystrica.sme.sk/c/20906946/vyznamny-den-historie-verejneho-zdravotnictva-v-banskej-bystrici.html
https://myturiec.sme.sk/c/20906030/ostry-start-sa-pomaly-blizi-v-hokejovych-kuchyniach-je-uz-horuco.html
https://myturiec.sme.sk/c/20906030/ostry-start-sa-pomaly-blizi-v-hokejovych-kuchyniach-je-uz-horuco.html


V Dubnici šéfuje lavičke Tibor Melichárek a zo známejších mien má k dispozícii brankára Daniela Gibla, 
Róberta Krajčiho, Vladimíra Kútneho či Michala Kokavca. Hráči budú mať s klubom podpísané zmluvy a mesačne 
si môžu zaboriť od 500 do 1 000 eur. 

Základným cieľom tímu zo Spišskej Novej Vsi je pozícia v prvej osmičke. Pomôcť k jeho naplneniu majú aj 

martinským fanúšikom známe mená Lukáš Vartovník a Miroslav Vantroba. Klub, ktorý má rozpočet na úrovni 150-
tisíc eur, však plánuje dať veľa priestoru vlastným odchovancom. 

„Po vypadnutí juniorky z extraligy dostanú mladí chalani šancu medzi seniormi. V prvom rade potrebujeme 
klub stabilizovať finančne a v horizonte troch až štyroch rokov začneme rozmýšľať o postupe,“ povedal riaditeľ 
Peter Potenga, ktorý na trénerskú lavičku angažoval Vladimíra Turana. 

Náš premožiteľ z druholigového finále Humenné sa už v tejto sezóne nebude opierať o skúsenosti Richarda 
Šechného, Jaroslava Kmiťa, Petra Kloudu ani Romana Tomasa. Špekuluje sa však, že tím posilní Arne Kroták. 
Východniari sa však stali farmou Košíc, ktoré budú do béčka posielať predovšetkým hráčom zo širšieho kádra. 
Mužstvo povedie ostrieľaný Milan Staš. 

Trnava má 35-členný káder, z ktorého chce tréner Rudolf Macko vyselektovať konečnú zostavu. Hráči majú 
amatérsky štatút a na vlastnom ľade sa pripravujú od 13. augusta, pričom predtým trénovali v Piešťanoch a 
Pezinku. 

Lídrom piešťanského celku by mal byť ostrieľaný Jozef Kováčik. V kádri sú aj mená ako Juraj Ďurčo, Albín 
Podstavek či Filip Nemček. Niekoľkí hráči sú ešte na skúškach v tipsportligových kluboch a keď sa tam neuchytia, 
mali by sa vrátiť domov. 

Pod vedením Garipa Salijiho a Stanislava Hudeca bude v prvej lige pôsobiť rezerva Nových Zámkov. Šancu v 
nej dostanú predovšetkým mladí hráči, pričom vekový priemer mužstva sa pohybuje okolo hranice 21 rokov. 

V Považskej Bystrici trénujú zväčša po večeroch, hráči majú amatérske zmluvy a popri hokeji študujú alebo 
majú inú robotu. Klub sa však chce dostať do play off. Pomôcť mu k tomu majú aj Jakub Cíger, Ján Zlocha ml. a 
Martin Leško. 

Neistá je budúcnosť Prešova. Pre problémy so statikou strechy štadióna prišli minimálne na jednu sezónu o 
domáci stánok a ešte nepovedali, kde ročník odohrajú. Väčšina hráčov z minuloročného kádra, vrátane trénera 
Antona Tomka, však už zarezáva v nových pôsobiskách. 

Martinčanov portál sport.sk zaradil medzi celky, ktoré zabojujú o čelo tabuľky. Pozíciu favorita ale na Podháji 
neriešia a radšej sa sústredia na podstatnejšie veci. 

„Súťaž bude veľmi vyrovnaná a každý zápas ťažký. To, že sa nám v príprave darí je pozitívne, ale všetko sa 
snažíme robiť tak, aby sme boli dobre pripravení na ostré zápasy,“ definoval priority Radovan Somík. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Novinka pre deti: V mestskej časti Spišskej spestrila ihrisko takáto zostava, 

FOTO 
[05.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/novinka-pre-deti-v-mestskej-casti-spisskej-spestrila-ihrisko-takato-zostava-foto-
308243 

 
 

Správa, ktorá poteší deti a samozrejme aj ich rodičov. V mestskej časti Ferčekovce pribudla lákavá atrakcia. 
Pozrite si ju na fotkách. 

Po novovybudovaných detských ihriskách na sídlisku Mier, Západ či Tarča sa môžu tešiť aj deti v mestskej 
časti Ferčekovce. Práve tam vyrástla pre ne atrakcia, ktorá spestrila miestne ihrisko na Dunajskej ulici. 

Ako povedal pre náš spravodajský portál Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu 
Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, ide o vežovú zostavu pre deti vo veku od 3 do 14 rokov. Doplnil, že 

zostavu financovalo mesto zo svojho rozpočtu v sume 17 847,48 eur s DPH. V cene je zostava, jej montáž a 
dopadová plocha. 

„Terénne úpravy a uloženie trávneho koberca realizoval Športový klub Ferčekovce, za čo sme im vďační. Sme 
radi, že komunita takto prispela k zveľadeniu svojho okolia,“ doplnil Hamráček. 

Momentálne prebiehajú na ihrisku ešte dokončovacie práce, medzi ktorými je aj už spomínaná dopadová 
plocha. „Do konca týždňa, ak nás neprekvapí počasie, bude všetko hotové a ihrisko odovzdané obyvateľom 
mestskej časti do užívania,“ uzavrel Tomáš Hamráček. 

Novú zostavu na ihrisku si môžete pozrieť aj prostredníctvom priložených fotiek. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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15. Súťaž o naj mesto Slovenska pokračuje a… Humenné atakuje prvú 

desiatku! 
[05.09.2018; dnes24.sk; Humenné; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://humenne.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-pokracuje-a-humenne-atakuje-prvu-desiatku-
308234 

 
 

Súťaž o naj mesto Slovenska pomaly začína finišovať. A my sme teda zaostrili na to, ako sa v tomto online 
hlasovaní darí práve Humennému. 

Prvého apríla odštartovala známa internetová súťaž o NAJ mesto Slovenska, ktorú už pravidelne vyhlasuje 
portál slovakregion.sk. Toto online hlasovanie trvá do konca októbra a dá sa teda povedať, že pomaly začína 
finišovať. Ako teda vyzerá aktuálne poradie? 

Prvé priečku priebežne okupuje mesto Spišská Nová Ves, pričom na chrbát mu dýcha Sabinov a prvú trojicu 

uzatvára Púchov. 
Zaostrili sme však aj na naše mesto, ktoré sa vlani umiestnilo na konečnom 13. mieste. A opäť sa mu darí 

veľmi dobre. Humenné sa aktuálne nachádza totiž na 11. priečke a atakuje tak prvú desiatku! 
Aj keď sa hlasovanie pomaly už blíži k svojmu záveru, stále je dostatok času zamiešať poradím. A dopomôcť 

tomu môžete aj vy, zahlasovaním za naše alebo aj iné mesto na www.slovakregion.sk. 
Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené registračné údaje. 

Registrácia je bezplatná a nezaväzujúca. Hlasovať za to isté mesto je možné maximálne jedenkrát za hodinu. 
Zvíťazí mesto, ktoré získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov odovzdávajúcich hlas. Výsledky 
budú zverejnené 5. novembra. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Humenného a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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16. Šoféri, zbystrite pozornosť: Chystá sa dopravné obmedzenie v centre 

Spišskej 
[05.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/soferi-zbystrite-pozornost-chystaju-sa-dopravne-obmedzenia-v-centre-spisskej-
308222 

 
 

Motoristi, o tomto je dobré vedieť. V centre Spišskej Novej Vsi bude treba rátať s niekoľkohodinovým 

dopravným obmedzením. Tu sú podrobnosti. 
Víkend sa bude niesť v Spišskej Novej Vsi a v okolí aj v športovom duchu. Ako sme vás už na našom portáli 

informovali, chystá sa pravidelné športové podujatie Dni cyklistiky na Spiši. 
V nedeľu si cyklisti zmerajú sily na mestskom okruhu a práve preto sa centrum mesta na niekoľko hodín 

uzavrie pre cestnú dopravu. Krátkodobá uzávierka sa bude týkať celého Radničného námestia. 
„Dňa 9. septembra od 6:00 do 13:00 hodiny bude Radničné námestie pre cestnú dopravu uzatvorené,“ 

upozorňujú kompetentní. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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17. Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi 
[04.09.2018; Podtatranské noviny; publicistika, inzercia; s. 8; arg] 

 
 

Skupina pätnástich nemeckých novinárov, šéfredaktorov a vydavateľov významných novín z Berlína, 
Hamburgu, Mníchova a Drážďan absolvovala v strede septembra trojdňovú návštevu Vysokých Tatier, počas 
ktorej sa zamerali na kvalitu infraštruktúry tatranských osád a ich liečebných zariadení, vrátane medicínskych 
služieb. 
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Riaditeľ Krajinského botanického úradu vybavil v „štátnej“ osade Tatranská Lomnica pozemok s veľkosti 
piatich katastrálnych jochov na botanickú záhradu, ktorej súčasťou malo byť podľa projektov aj botanické 
múzeum, výskumné laboratórium a odborná knižnica. 

V Zimnej záhrade hotela Royal v Poprade sa v polovici septembra uskutočnilo zasadnutie vedenia Uhorského 
karpatského spolku. Hlavným bodom rokovania bol optimistický plán činnosti spolku v roku 1919, ku ktorého 
realizácii už nedošlo. 

Vysokohorské chaty nezavreli ako obvykle, ale predlžovali sezónu.Kúpeľné zariadenia v Tatranskej Kotline a 
Na Štrbskom Plese ukončili letnú sezónu 15. septembra. 

Vrchný radca pre otázky zásobovania uhlím Eugen Bszonyi vydal nariadenie, ktorým sa na zimné obdobie 
stanovujú nové zatváracie hodiny pre kultúrne a spoločenské zariadenia a ustanovizne. Môžu byť otvorené max. 
do 11. hodiny večernej. 

Po silných dažďoch stúpla hladina Dunajca a voda podmyla cestu medzi Nedecou a Spišskou Starou Vsou. 
Stalo sa v čase, keď do tamojšieho mlyna viezli obilie dvaja gazdovia. Z podmytej cesty sa vozy zrútili do 
rozvodneného Dunajca, obaja povozníci sa utopili. Zachránila sa jedna žena, ktorá sa viezla na nákup do mesta. 

V Spišskej Novej Vsi zomrel 9. septembra Dr. Július Nosz, ktorý bol exponentom liberálnej strany. V 

pamätných voľbách do Uhorského snemu v roku 1901 porazil v Spišskosobotskom okrese tesne popradského 
právnika Jána Kulmana a ich spor o volebný výsledok napokon skončil súbojom na pištole – a uväznením oboch 
duelantov. (arg) 

[Späť na obsah] 

 
 

18. TOP 10 PODUJATÍ: September bude bohatý na množstvo zaujímavých akcií 

v Košiciach 
[04.09.2018; dnes24.sk; Košice; 00:00; kosice.dnes24.sk] 
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Začal nový školský rok a zároveň sa ešte viac zvýšil počet zaujímavých podujatí, ktoré nás v septembri 
čakajú. Neveríme, že by ste si z nich nič nevybrali. 

Okrem pravidelných tipov na víkend, ktoré uverejňujeme vždy v piatok, vám prinášame i zoznam desiatich 
atraktívnych podujatí, ktoré sa budú konať v septembri. 

1. Festival divadiel strednej Európy. 
Tradične v prvú septembrovú stredu začne päťdňový maratón divadelných predstavení a ďalších 

sprievodných podujatí, ktorý prinesie nielen do divadelných sál v Košiciach výber z repertoáru renomovaných 
divadiel zo štyroch krajín – Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. 

Kedy: 5. – 9. september 
2. Košické slávnosti vína 
Slávne tradície vinárstva a hodovania ožívajú na Košických slávnostiach vína už po dvanásty krát. Súťažné 

degustácie vína, devy v krojoch, uvoľnenou atmosférou nabitý archeologický prezentačný komplex Dolnej brány, 
pohodové ochutnávky v areáli Katovej Bašty a Rodošta, a pokračovanie vo vinotékach a baroch (až) do rána. 
Tieto aktivity charakterizujú Košice počas osláv vína a predstavujú mesto ako bránu do vinárskeho regiónu Tokaj. 

Kedy: 6. – 8. september 
3. Strongman & Strongwoman 
Na košickej Terase si to rozdajú ťažké váhy – najsilnejší muži a ženy Európy V najväčšej košickej časti Západ 

sa v sobotu 8. septembra stretne elita kategórie Strongman, ktorá sa počas niekoľkých euroligových kôl v 
okolitých štátoch dostala na vrchol rebríčka európskej siláckej asociácie. Tí najlepší práve v Košiciach, pred OC 
Galéria zabojujú vo finálových disciplínach o titul majstrov Európy v tejto celosvetovo divácky atraktívnej súťaži. 

Kedy: 7. – 8. september 
4. Košický letecký deň 
Verejné podujatie pre priaznivcov letectva a leteckého športu organizované Aeroklubom Košice v spolupráci s 

Košickým samosprávnym krajom, Košice Región Turizmus, Slovenským technickým múzeom Košice a za 
podpory Letiska Košice. Bude sa konať na letisku a priestory určené pre sledovanie letového programu budú 
vyhradené v areáloch Aeroklub Košice a Múzeum letectva a dopravy 

Kedy: 8. september 2018 
5. Branné cvičenie na detskej železnici 
Žiakov a študentov pozývame na netradičné branné cvičenie na detskej železnici. V septembri a októbri vás 

čaká bohatý program s hasičmi, záchranármi, skautmi, mestskou políciou a vojakmi. Čaká vás jazda historickým 
vlakom v otvorených vozňoch a atraktívny 2 – 3 hodinový program na konečnej stanici detskej železnici na 
Alpinke. 

Kedy: 12. september 
6. Dni českej kultúry 2018 

http://kosice.dnes24.sk/top-10-podujati-september-bude-bohaty-na-mnozstvo-zaujimavych-akcii-v-kosiciach-308097
http://kosice.dnes24.sk/top-10-podujati-september-bude-bohaty-na-mnozstvo-zaujimavych-akcii-v-kosiciach-308097


Množstvo podujatí k 100 výročiu spoločného československého štátu vám prinášajú pravidelné Dni českej 
kultúry. Uvidíte výstavy Československá státnost, Od svétového požáru ke společnému státu Čechu a Slováku. 
Jazykovú znalosť si overite v programe Rozumíme si ještě a čakajú vás i ďalšie akcie 

Kedy: 13. september až 30. november 
7. Spline Festival 
V niekoľkých kultúrnych inštitúciach v Košiciach a verejnom priestore konať už tretí ročník multižánrového 

Spline Festivalu 2018. Jeho cieľom je vytvoriť absentujúcu komunikačnú platformu tém, ktoré proti sebe stavajú 
menšiny a širokú verejnosť. Ambíciou aj naďalej zostáva prostredníctvom umeleckých diel a intervencií reagovať 
na kritické témy a problémy ako rasizmus, homofóbia, utečenecká kríza či xenofóbia. 

Kedy: 15. september až 22. september 
8. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola 2018 
Medzinárodný organový festival Ivana Sokola /MOF/ je najstarším organovým festivalom na Slovensku. 

Zakladateľom a dlhoročným dramaturgom podujatia bol sólista Štátnej filharmónie Košice Ivan Sokol (1937–
2005). Organové recitály významných domácich a zahraničných umelcov sa spočiatku sústreďovali prevažne do 
Dómu sv. Alžbety, organové koncerty so symfonickým orchestrom do koncertnej sály Domu umenia (kde je od 
roku 1978 k dispozícii trojmanuálový organ s dvoma hracími stolmi (mechanická a elektrická traktúra). V roku 
2006 Štátna filharmónia Košice úspešne rozšírila túto veľkolepú prehliadku organovej hudby aj do ďalších miest 
Košického a Prešovského kraja: organové koncerty v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Poprade, Kežmarku, Levoči, 

Prešove a i. sa stretávajú s veľkým záujmom. 
Kedy: 18 september až 8. október 
9. Majáles – Maiday 
Pod ťarchou tisícok návštevníkov, v sprievode mohutných bassov a beatov a za rachotu rockových tónov 

bude areál hádzanárskej haly pri Hornbachu v Košiciach, hostiť podujatie MAIDAY 2018. Organizátori Majálesu 
Košice, známeho aj ako „TUKE Fest“, sa rozhodli potvrdiť tradíciu „majálesu“ aj na jeseň, no zároveň podujatie z 
kapacitných dôvodov premiestniť na nové, priestorovo väčšie a zároveň krajšie miesto konania. Maiday by mal 
splniť účel kvalitnej rozlúčky s letom pre širokú Košickú verejnosť, kde môžu prísť ľudia každej vekovej kategórie 
a užiť si koncerty svojich obľúbených kapiel. 

Kedy: 25. september 
10. Festival Be2Cab 
Film Europe Media Company prinesie v rámci 5. ročníka Be2Can do slovenských a českých kín filmovú 

prehliadku najlepších filmov z významných európskych festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes. V 
Kasárňach/Kulturparku uvidia diváci počas dvoch dní štyri filmové snímky. Fanúšikovia výnimočných filmov sa 
majú naozaj na čo tešiť. 

Kedy: 26. a 27. september 
Zdroj: kosice.dnes24.sk 
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Aké články počas tohto týždňa čitatelia nášho portálu klikali najviac? Zoznámte sa s nimi aj vy… 
Voľné pracovné miesta 
Toto si nenechajte ujsť. Najmä, ak sa obzeráte po nejakom pracovnom mieste. Tento týždeň sme vám 

priniesli totiž aj informácie o voľných pracovných miestach, ktoré zverejnila Správa školských zariadení v 
Spišskej Novej Vsi. 

Festival rôznych chutí 
Gurmánske pochúťky, sprievodný program a skvelá nálada. Toto všetko a ešte viac bolo súčasťou ďalšieho 

ročníka Kotlíkového festivalu v mestskej časti Ferčekovce. Jeho štvrtý ročník aj napriek upršanému dňu prilákal 
rekordný počet súťažiacich družstiev. 

Hlasovanie 
Dorazila k nám kopa návrhov na najobľúbenejšie nárečové slovo používané v Spišskej. Čas rozhodnúť, ktoré 

sa stane kráľom či kráľovnou nášho slovníka, máte do 7. septembra 2018 do 12:00 hod. Hlasovať môžete na 
tomto mieste. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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