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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Tipy na dnes - piatok 15. marca 
[15.03.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22069257/tipy-na-dnes-piatok-15-marca.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Na peróne: Slovenský raj 
KOŠICE. Divadlo Na peróne vytvorilo inscenáciu Slovenský raj z potreby reagovať na aktuálne dianie. Jej 

cieľom je provokovať diváka a vyvolať v ňom otázky. Zaujímavosťou je, že v diele boli použité úryvky textov 
slovenských spisovateľov, ktorí tvorili v medzivojnovom a povojnovom období. Príďte si ju pozrieť do Tabačky o 
9.00 hod. 

M. R. Štefánik 
KOŠICE. Po desiatich rokoch sa v úplne novej podobe vráti na javisko Historickej budovy Štátneho divadla 

Košice multimediálne tanečné divadlo M. R. Štefánik z autorskej dielne režiséra a choreografa Ondreja Šotha. 
Pred desiatimi rokmi získal Šoth za túto inscenáciu prestížne Krištáľové krídlo. Svetová premiéra novej 
inscenácie v košickom divadle je súčasťou osláv Roka Milana Štefánika, od ktorého tragickej smrti uplynie 4. 
mája 100 rokov. Príďte si ju pozrieť o 19.00 hod. 

Para – Našou krajinou 
KOŠICE. Na svojou turné s názvom Našou krajinou sa skupina Para zastaví aj v Košiciach. Na koncerte 

predstaví piesne z nového albumu, no budete si s nimi môcť zaspievať aj notoricky známe skladby. Kapela vás 
bude čakať v Tabačke o 20.00 hod. 

Karpina + OBD 
KOŠICE. Collosseum klub uvíta vo svojich priestoroch dve bratislavské rockové kapely, Karpina a OBD. 

Koncertný piatkový večer sa začína o 19.00 hod. 
Ego is (not) Jukebox 
KOŠICE. Raper Ego zavíta v piatok večer do Košíc. V Jumbo centre sa predstaví exkluzívnym interaktívnym 

koncertom Ego is (not) Jukebox, na ktorom budú repertoár známeho rapera môcť vybrať sami diváci. 

https://siacplus.sk/
https://korzar.sme.sk/c/22069257/tipy-na-dnes-piatok-15-marca.html


Seniorská hviezda 
KOŠICE. Členovia klubov seniorov, denných centier a občianskych združení seniorov mesta Košice opäť 

predvedú svoje spevácke, tanečné a herecké umenie na treťom ročníku nesúťažnej prehliadky speváckych 
skupín, tanečných súborov a recitátorov Seniorská hviezda. Vystúpia na nej aj divadelné a dramatické skupiny. 
Podujatie sa uskutoční Kulturparku so začiatkom o 14.00 hod. 

Gény Tálie 
PREŠOV. Jozef Ivan pozýva milovníkov poézie o 18.30 hod. na Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša 

na ulici M. Benku v Prešove. Na podujatí Gény Tálie odprezentuje svoju štvrtú básnickú zbierku. 
Škriepky na Korze 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V piatok 15. marca o 19.00 sa v Špišskom divadle odohrá predstavenie Carla 

Gordoniho: Škriepky na Korze. 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Levoča nemá karanténnu stanicu 
[14.03.2019; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Lenka Bodová] 

 
 

Lenka Bodová, moderátorka: „Levočania sa sťažujú na hluk, ktorý robia odchytené psy v kotercoch v obytnej 
zóne. Mnohých z týchto zvierat sa nezodpovedne zbavili ich pôvodní majitelia. Mesto nemá karanténnu stanicu, 
preto túlavé psy umiestňuje do kotercov. Po vyšetrení u veterinára smerujú do karanténnej stanice v Spišskej 
Novej Vsi.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Psy, ktorých domovom bola ulica, sa zavretí v klietkach necítia 
najlepšie, a tak občas brešú a zavíjajú. Keďže sú v tesnej blízkosti hotela, penziónov aj rodinných domov, najmä 
v noci to ruší ako miestnych, tak i ubytovaných hostí.“ 

Opýtaný: „Keď som býval tam, tak to bolo strašné. V noci sa nedalo vôbec spať a cez deň tiež.“ 
Opýtaný: „Brešú, zavíjajú, celú noc plačú psy.“ 
Opýtaná: „Nie je to dobré pre nikoho. Ani pre turistov, ani pre nás. Sú aj takéto reakcie, že ich to obťažuje.“ 
Marie Balážová Melníková: „Vysvetľuje náčelník Mestskej polície v Levoči Ján Novák.“ 
Ján Novák, náčelník Mestskej polície v Levoči: „Táto lokalita, ktorou disponuje mesto Levoča, neni celkom 

vhodná na umiestňovanie odchytených psov, pretože sa nachádza veľmi blízko lokality v obytnej zóne.“ 
Marie Balážová Melníková: „Levoča nemá karanténnu stanicu. Odchytené túlavé zvieratá končia v kotercoch. 

Po vyšetrení u veterinára putujú do karanténnej stanice v Spišskej Novej Vsi a odtiaľ smerujú do útulku alebo k 

novému majiteľovi. Niektorí miestni tvrdia, že opustené psíky do obytnej zóny nepatria. Hovorí primátor Levoče 
Miroslav Vilkovský.“ 

Miroslav Vilkovský, primátor mesta Levoča: „My ako mesto plánujeme zriadiť karanténnu stanicu, aby bola 
tam zabezpečená všetka starostlivosť pre tieto psíky pred ich umiestnením do útulkov. Z nášho pohľadu máme 
vytypované tri lokality na území mesta Levoča tak, aby to bolo ďalej od obytných zón.“ 

Marie Balážová Melníková: „Levočskú radnicu stojí mesačne odchyt a starostlivosť u veterinára o túlavého 
psa od sto do stopäťdesiat eur.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Využijete príležitosť? V našom meste vám bezplatne skontrolujú vodu zo 

studne 
[14.03.2019; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; TASR] 

 
https://roznava.dnes24.sk/vyuzijete-prilezitost-v-nasom-meste-vam-bezplatne-skontroluju-vodu-zo-
studne-325026 

 
 

Pri príležitosti Svetového dňa vody si ľudia aj v našom meste budú môcť dať bezplatne skontrolovať vodu zo 
studne. Tu sú bližšie informácie. 

Rozbory bude vykonávať Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) v zákazníckych centrách 
jednotlivých závodov 22. marca od 7:00 do 13:00 hod.. 

Výsledok na počkanie 
„Ide o vodu z domových studní, nie z verejného vodovodu. Každá osoba môže doniesť maximálne tri vzorky. 

Voda má byť v objeme 0,3 litra a výsledok sa záujemca dozvie na mieste,“ povedala na stredajšej tlačovej 
konferencii vedúca útvaru chemicko-technologických činností VVS v Košiciach Nataša Riganová. Vzorku treba 
priniesť v čistej uzavretej sklenej alebo PET fľaši. V prípade záujmu o hromadnú analýzu, organizovanú 
starostom obce pre väčší počet záujemcov, je potrebné dohodnúť si termín vopred telefonicky. 

https://roznava.dnes24.sk/vyuzijete-prilezitost-v-nasom-meste-vam-bezplatne-skontroluju-vodu-zo-studne-325026
https://roznava.dnes24.sk/vyuzijete-prilezitost-v-nasom-meste-vam-bezplatne-skontroluju-vodu-zo-studne-325026


„V priemere analyzujeme 2000 až 3000 vzoriek. Každoročne sa nám potvrdzuje, že minimálne 30 percent 
vzoriek je nevyhovujúcich,“ povedala. Vlani išlo o viac ako 36 percent. 

Zamerané na dusičnany 
Ako pripomenula, analýza je zameraná na dusičnany, ktoré patria medzi jeden z najčastejších chemických 

ukazovateľov rizík v studniach. Dôvodom je napríklad používanie umelých hnojív alebo priesak odpadových vôd 
zo žúmp. „Samé o sebe sú pre človeka málo toxické, ale vzápätí, keď sa dostanú do organizmu – do vhodného 
prostredia, bakteriálnou činnosťou sa ďalej redukujú na dusitany,“ vysvetlila Riganová s tým, že následne sa 
vytvárajú karcinogénne zlúčeniny, ktoré vyvolávajú nádorové ochorenia zvlášť pri dlhodobej konzumácii vody s 
vysokým obsahom dusičnanov. 

Vzorky vody bude možné priniesť na analýzu do zákazníckych centier v Bardejove, Humennom, Snine, 
Košiciach, Michalovciach, Prešove, Rožňave, Revúcej, Svidníka, Trebišova a Vranova nad Topľou. 

Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravila VVS sériu rôznych aktivít pre verejnosť aj školy. 
Foto: ilustračné 
…Tekutinou aj keď úplne inou je i krv. No a pozrite si vo videu, akých darcov nedávno privítala nemocnica v 

Spišskej Novej Vsi. 

Zdroj: TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Využijete príležitosť? V našom meste vám bezplatne skontrolujú vodu zo 

studne 
[14.03.2019; dnes24.sk; Michalovce; 00:00; TASR] 

 
https://michalovce.dnes24.sk/vyuzijete-prilezitost-v-nasom-meste-vam-bezplatne-skontroluju-vodu-zo-
studne-325026 

 
 

Pri príležitosti Svetového dňa vody si ľudia aj v našom meste budú môcť dať bezplatne skontrolovať vodu zo 
studne. Tu sú bližšie informácie. 

Rozbory bude vykonávať Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) v zákazníckych centrách 
jednotlivých závodov 22. marca od 7:00 do 13:00 hod.. 

Výsledok na počkanie 
„Ide o vodu z domových studní, nie z verejného vodovodu. Každá osoba môže doniesť maximálne tri vzorky. 

Voda má byť v objeme 0,3 litra a výsledok sa záujemca dozvie na mieste,“ povedala na stredajšej tlačovej 
konferencii vedúca útvaru chemicko-technologických činností VVS v Košiciach Nataša Riganová. Vzorku treba 
priniesť v čistej uzavretej sklenej alebo PET fľaši. V prípade záujmu o hromadnú analýzu, organizovanú 
starostom obce pre väčší počet záujemcov, je potrebné dohodnúť si termín vopred telefonicky. 

„V priemere analyzujeme 2000 až 3000 vzoriek. Každoročne sa nám potvrdzuje, že minimálne 30 percent 
vzoriek je nevyhovujúcich,“ povedala. Vlani išlo o viac ako 36 percent. 

Zamerané na dusičnany 
Ako pripomenula, analýza je zameraná na dusičnany, ktoré patria medzi jeden z najčastejších chemických 

ukazovateľov rizík v studniach. Dôvodom je napríklad používanie umelých hnojív alebo priesak odpadových vôd 
zo žúmp. „Samé o sebe sú pre človeka málo toxické, ale vzápätí, keď sa dostanú do organizmu – do vhodného 
prostredia, bakteriálnou činnosťou sa ďalej redukujú na dusitany,“ vysvetlila Riganová s tým, že následne sa 
vytvárajú karcinogénne zlúčeniny, ktoré vyvolávajú nádorové ochorenia zvlášť pri dlhodobej konzumácii vody s 
vysokým obsahom dusičnanov. 

Vzorky vody bude možné priniesť na analýzu do zákazníckych centier v Bardejove, Humennom, Snine, 
Košiciach, Michalovciach, Prešove, Rožňave, Revúcej, Svidníka, Trebišova a Vranova nad Topľou. 

Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravila VVS sériu rôznych aktivít pre verejnosť aj školy. 
Foto: ilustračné 
…Tekutinou aj keď úplne inou je i krv. No a pozrite si vo videu, akých darcov nedávno privítala nemocnica v 

Spišskej Novej Vsi. 

Zdroj: TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Využijete príležitosť? V našom meste vám bezplatne skontrolujú vodu zo 

studne 
[14.03.2019; dnes24.sk; Žilina; 00:00; TASR] 

 
https://zilina.dnes24.sk/vyuzijete-prilezitost-v-nasom-meste-vam-bezplatne-skontroluju-vodu-zo-studne-
325026 

https://michalovce.dnes24.sk/vyuzijete-prilezitost-v-nasom-meste-vam-bezplatne-skontroluju-vodu-zo-studne-325026
https://michalovce.dnes24.sk/vyuzijete-prilezitost-v-nasom-meste-vam-bezplatne-skontroluju-vodu-zo-studne-325026
https://zilina.dnes24.sk/vyuzijete-prilezitost-v-nasom-meste-vam-bezplatne-skontroluju-vodu-zo-studne-325026
https://zilina.dnes24.sk/vyuzijete-prilezitost-v-nasom-meste-vam-bezplatne-skontroluju-vodu-zo-studne-325026


 
 

Pri príležitosti Svetového dňa vody si ľudia aj v našom meste budú môcť dať bezplatne skontrolovať vodu zo 
studne. Tu sú bližšie informácie. 

Rozbory bude vykonávať Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) v zákazníckych centrách 
jednotlivých závodov 22. marca od 7:00 do 13:00 hod.. 

Výsledok na počkanie 
„Ide o vodu z domových studní, nie z verejného vodovodu. Každá osoba môže doniesť maximálne tri vzorky. 

Voda má byť v objeme 0,3 litra a výsledok sa záujemca dozvie na mieste,“ povedala na stredajšej tlačovej 
konferencii vedúca útvaru chemicko-technologických činností VVS v Košiciach Nataša Riganová. Vzorku treba 
priniesť v čistej uzavretej sklenej alebo PET fľaši. V prípade záujmu o hromadnú analýzu, organizovanú 
starostom obce pre väčší počet záujemcov, je potrebné dohodnúť si termín vopred telefonicky. 

„V priemere analyzujeme 2000 až 3000 vzoriek. Každoročne sa nám potvrdzuje, že minimálne 30 percent 
vzoriek je nevyhovujúcich,“ povedala. Vlani išlo o viac ako 36 percent. 

Zamerané na dusičnany 
Ako pripomenula, analýza je zameraná na dusičnany, ktoré patria medzi jeden z najčastejších chemických 

ukazovateľov rizík v studniach. Dôvodom je napríklad používanie umelých hnojív alebo priesak odpadových vôd 
zo žúmp. „Samé o sebe sú pre človeka málo toxické, ale vzápätí, keď sa dostanú do organizmu – do vhodného 
prostredia, bakteriálnou činnosťou sa ďalej redukujú na dusitany,“ vysvetlila Riganová s tým, že následne sa 
vytvárajú karcinogénne zlúčeniny, ktoré vyvolávajú nádorové ochorenia zvlášť pri dlhodobej konzumácii vody s 
vysokým obsahom dusičnanov. 

Vzorky vody bude možné priniesť na analýzu do zákazníckych centier v Bardejove, Humennom, Snine, 
Košiciach, Michalovciach, Prešove, Rožňave, Revúcej, Svidníka, Trebišova a Vranova nad Topľou. 

Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravila VVS sériu rôznych aktivít pre verejnosť aj školy. 
Foto: ilustračné 
…Tekutinou aj keď úplne inou je i krv. No a pozrite si vo videu, akých darcov nedávno privítala nemocnica v 

Spišskej Novej Vsi. 

Zdroj: TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Využijete príležitosť? V našom meste vám bezplatne skontrolujú vodu zo 

studne 
[14.03.2019; dnes24.sk; Prešov; 00:00; TASR] 

 
https://presov.dnes24.sk/vyuzijete-prilezitost-v-nasom-meste-vam-bezplatne-skontroluju-vodu-zo-studne-
325026 

 
 

Pri príležitosti Svetového dňa vody si ľudia aj v našom meste budú môcť dať bezplatne skontrolovať vodu zo 
studne. Tu sú bližšie informácie. 

Rozbory bude vykonávať Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) v zákazníckych centrách 
jednotlivých závodov 22. marca od 7:00 do 13:00 hod.. 

Výsledok na počkanie 
„Ide o vodu z domových studní, nie z verejného vodovodu. Každá osoba môže doniesť maximálne tri vzorky. 

Voda má byť v objeme 0,3 litra a výsledok sa záujemca dozvie na mieste,“ povedala na stredajšej tlačovej 
konferencii vedúca útvaru chemicko-technologických činností VVS v Košiciach Nataša Riganová. Vzorku treba 
priniesť v čistej uzavretej sklenej alebo PET fľaši. V prípade záujmu o hromadnú analýzu, organizovanú 
starostom obce pre väčší počet záujemcov, je potrebné dohodnúť si termín vopred telefonicky. 

„V priemere analyzujeme 2000 až 3000 vzoriek. Každoročne sa nám potvrdzuje, že minimálne 30 percent 
vzoriek je nevyhovujúcich,“ povedala. Vlani išlo o viac ako 36 percent. 

Zamerané na dusičnany 
Ako pripomenula, analýza je zameraná na dusičnany, ktoré patria medzi jeden z najčastejších chemických 

ukazovateľov rizík v studniach. Dôvodom je napríklad používanie umelých hnojív alebo priesak odpadových vôd 
zo žúmp. „Samé o sebe sú pre človeka málo toxické, ale vzápätí, keď sa dostanú do organizmu – do vhodného 
prostredia, bakteriálnou činnosťou sa ďalej redukujú na dusitany,“ vysvetlila Riganová s tým, že následne sa 
vytvárajú karcinogénne zlúčeniny, ktoré vyvolávajú nádorové ochorenia zvlášť pri dlhodobej konzumácii vody s 
vysokým obsahom dusičnanov. 

Vzorky vody bude možné priniesť na analýzu do zákazníckych centier v Bardejove, Humennom, Snine, 
Košiciach, Michalovciach, Prešove, Rožňave, Revúcej, Svidníka, Trebišova a Vranova nad Topľou. 

Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravila VVS sériu rôznych aktivít pre verejnosť aj školy. 
Foto: ilustračné 

https://presov.dnes24.sk/vyuzijete-prilezitost-v-nasom-meste-vam-bezplatne-skontroluju-vodu-zo-studne-325026
https://presov.dnes24.sk/vyuzijete-prilezitost-v-nasom-meste-vam-bezplatne-skontroluju-vodu-zo-studne-325026


…Tekutinou aj keď úplne inou je i krv. No a pozrite si vo videu, akých darcov nedávno privítala nemocnica v 
Spišskej Novej Vsi. 

Zdroj: TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Využijete príležitosť? V našom meste vám bezplatne skontrolujú vodu zo 

studne 
[14.03.2019; dnes24.sk; Humenné; 00:00; TASR] 

 
https://humenne.dnes24.sk/vyuzijete-prilezitost-v-nasom-meste-vam-bezplatne-skontroluju-vodu-zo-
studne-325026 

 
 

Pri príležitosti Svetového dňa vody si ľudia aj v našom meste budú môcť dať bezplatne skontrolovať vodu zo 
studne. Tu sú bližšie informácie. 

Rozbory bude vykonávať Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) v zákazníckych centrách 
jednotlivých závodov 22. marca od 7:00 do 13:00 hod.. 

Výsledok na počkanie 
„Ide o vodu z domových studní, nie z verejného vodovodu. Každá osoba môže doniesť maximálne tri vzorky. 

Voda má byť v objeme 0,3 litra a výsledok sa záujemca dozvie na mieste,“ povedala na stredajšej tlačovej 
konferencii vedúca útvaru chemicko-technologických činností VVS v Košiciach Nataša Riganová. Vzorku treba 
priniesť v čistej uzavretej sklenej alebo PET fľaši. V prípade záujmu o hromadnú analýzu, organizovanú 
starostom obce pre väčší počet záujemcov, je potrebné dohodnúť si termín vopred telefonicky. 

„V priemere analyzujeme 2000 až 3000 vzoriek. Každoročne sa nám potvrdzuje, že minimálne 30 percent 
vzoriek je nevyhovujúcich,“ povedala. Vlani išlo o viac ako 36 percent. 

Zamerané na dusičnany 
Ako pripomenula, analýza je zameraná na dusičnany, ktoré patria medzi jeden z najčastejších chemických 

ukazovateľov rizík v studniach. Dôvodom je napríklad používanie umelých hnojív alebo priesak odpadových vôd 
zo žúmp. „Samé o sebe sú pre človeka málo toxické, ale vzápätí, keď sa dostanú do organizmu – do vhodného 
prostredia, bakteriálnou činnosťou sa ďalej redukujú na dusitany,“ vysvetlila Riganová s tým, že následne sa 
vytvárajú karcinogénne zlúčeniny, ktoré vyvolávajú nádorové ochorenia zvlášť pri dlhodobej konzumácii vody s 
vysokým obsahom dusičnanov. 

Vzorky vody bude možné priniesť na analýzu do zákazníckych centier v Bardejove, Humennom, Snine, 
Košiciach, Michalovciach, Prešove, Rožňave, Revúcej, Svidníka, Trebišova a Vranova nad Topľou. 

Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravila VVS sériu rôznych aktivít pre verejnosť aj školy. 
Foto: ilustračné 
…Tekutinou aj keď úplne inou je i krv. No a pozrite si vo videu, akých darcov nedávno privítala nemocnica v 

Spišskej Novej Vsi. 

Zdroj: TASR 
[Späť na obsah] 
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