
 

Monitoring médií 

20.03.2019 

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

 
OBSAH 

Spišská Nová Ves 

1. Odborári protestovali ZA VYŠŠIE MZDY 
[20.03.2019; Košice Dnes; V MESTE; s. 4; SUL] 

2. Kriváň je rovný, ak sa správne postavíte 
[19.03.2019; Oravské noviny; HORY; s. 15; Redakcia] 

3. Radosť v tíme BKM. Basketbalisti Lučenca po Leviciach a Prievidzi porazili aj Spišskú Novú 
Ves 

[19.03.2019; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 32; J. MIKUŠ] 

4. V ženskom tíme Podzámku dostanú šancu aj žiačky 
[19.03.2019; Oravské noviny; KOMPAS FANÚŠIKA; s. 37; JANA MASLOVÁ] 

5. Hnilecký región trápi nielen zlý stav ciest, ale aj problémy v školstve a sociálnej oblasti 
[19.03.2019; Obecné noviny; REGIONÁLNE SNEMY ZMO; s. 8,9; Redakcia] 

6. Uznesenia z rokovania snemu Združenia miest a obcí hnileckého regiónu, ktorý sa konal v 
Margecanoch 15. februára 2019 

[19.03.2019; Obecné noviny; REGIONÁLNE SNEMY ZMO; s. 10; Redakcia] 

7. PP & TV RAJ pokazil konce polčasov 
[19.03.2019; Žilinský večerník; šport; s. 38; Ján Hatala] 

8. Dlhý príbeh tvorby rodáka z Kysúc Františka Hübla v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne 
[19.03.2019; Kysucké noviny; NÁŠ REGIÓN/INZERCIA; s. 13; ZUZANA SÝKOROVÁ;KURÁTORKA VÝSTAVY] 

9. Výjazdové rokovanie vlády v Gelnici 
[19.03.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Alfonz Šuran] 

10. Majitelia vlastných zdrojov v Poprade si môžu dať vodu otestovať 
[19.03.2019; dobrenoviny.sk; 12:41; TASR] 

11. Neviete, či máte dobrú vodu? Dajte si ju skontrolovať 
[19.03.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR] 

12. Majitelia vlastných zdrojov v Poprade si môžu dať vodu otestovať 
[19.03.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 

13. Ktoré sú to? Obce v Spišskonovoveskom okrese, kde nevyhrali Čaputová ani Šefčovič 
[19.03.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

14. Svetový deň vody aj v Poprade: Majitelia studní si môžu dať vodu otestovať 
[19.03.2019; dnes24.sk; Poprad; 00:00; TASR] 

15. V Spišskej sa budú odovzdávať Ceny mesta: Vieme, komu sa ujde pocty 
[19.03.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

16. Majitelia vlastných zdrojov v Poprade si môžu dať vodu otestovať 
[19.03.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

17. Pod lučenecké koše príde Žilina 
[19.03.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

18. Spoko zo Smola a Hrušky vypúšťa sólový singel Plamene 
[19.03.2019; 24hod.sk; Gala Hudba; 00:00; Redakcia] 

19. Máte kvalitnú vodu? Dajte si ju bezplatne skontrolovať 
[19.03.2019; pravda.sk; Zdravie; 00:00; Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas;PhD.;hlavný hygienik Slovenskej 

republiky] 

20. V Smižanoch chystajú pekné podujatie: V hlavnej úlohe bude folklór 

https://siacplus.sk/


[19.03.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
 

TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Odborári protestovali ZA VYŠŠIE MZDY 
[20.03.2019; Košice Dnes; V MESTE; s. 4; SUL] 

 
 

Pochod od hotela Centrum cez Námestie osloboditeľov skončil pri Dolnej bráne 
V centre mesta sa opäť protestovalo. Odborári žiadali vyššie mzdy pre zamestnancov. 
Protestný pochod od hotela Centrum cez Námestie osloboditeľov zakončilo zhromaždenie pri Dolnej bráne. 

Manifestačne upozorňovali na nízke mzdy zamestnancov a stúpajúce životné náklady. Išlo o podpornú akciu pre 
odborový zväz KOVO, ktorý sa snaží kolektívne vyjednávať vyššie mzdy v strojárskom sektore. Zástupcovia 
odborov vo svojich vyjadreniach zdôrazňovali nepomer produktivity práce k výške čistej mzdy v porovnaní s 
Európskou úniou. „Máme 80 percentnú produktivitu a len 30 percentné mzdy,“ vyhlásil z pódia košický člen 
predsedníctva OZ KOVO Ján Šlauka. Len spolu podľa neho zamestnanci dokážu čeliť tlaku zamestnávateľov. 
„Dnes sme na chvíľu zastavili dopravu, v budúcnosti sme pripravení zastaviť prácu,“ doplnil. Vyjadril tiež podporu 
zamestnancom Dopravného podniku mesta Košice, ktorí sú v štrajkovej pohotovosti. Člen predsedníctva OZ 
KOVO Jozef Belica bol s účasťou spokojný. Odhadol ju na dvetisíc ľudí. „Prišli sem ľudia z celého východného 
Slovenska, ale aj zo západného, stredného Slovenska, či energetici. Sú tu ľudia z Krompách, Popradu, Spišskej 
Novej Vsi, Kežmarku aj Bardejova,“ povedal. Na záver zhromaždenia účastníci podporili spoločné vyhlásenie. 

Vyzývajú v ňom zamestnancov, aby sa organizovali v odborových organizáciách a podporili kolektívnych 
vyjednávačov. Ďalej majú na presadzovanie svojich oprávnených požiadaviek využiť všetky dostupné prostriedky, 
„počnúc kolektívnym vyjednávaním, končiac v krajnom prípade aj inštitútom protestov – vrátane štrajku“. (SUL) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Kriváň je rovný, ak sa správne postavíte 
[19.03.2019; Oravské noviny; HORY; s. 15; Redakcia] 

 
 

Pri pohľade na majestátny Kriváň zo západu sa niet čo čudovať, že Liptáci ho považujú za svoj, hoci oficiálne 
spadá do okresu Poprad, ale vidieť ho v plnej paráde aj z Ružomberka. Dominantný vrch nemožno prehliadnúť a 
pri pohľade naň je jasné, prečo sa volá Kriváň. 

Vďaka nezameniteľnému nakrivenému špicu sa nemožno pomýliť. Alebo sa to dá? Kriváň nie je zo všetkých 
strán krivý. Napríklad zo strany Vysokých Tatier si treba poriadne potrápiť oči a rozum, aby sme Kriváň našli. 

Ale odkiaľ je najkrajší? Liptáci hovoria, vraj z Podbánskeho alebo Východnej. Ale vedeli ste o tom, že Kriváň 
nie je zovšadiaľ krivý? 

Je jediné miesto, odkiaľ je rovný. Treba ho pozorovať z Važca. 
Pastieri a baníci 
Prvý zadokumentovaný výstup na Kriváň pochádza zo 4. augusta 1773, urobil ho evanjelický farár zo 

Spišskej novej Vsi Andreas Jonas Czirbesz. Určite ale nebol prvý, kto sa na svet porozhliadol zo zakriveného 

vrcholu. Na vrchol vystúpil po tom, ako bol skontrolovať prácu haviarov v banských štôlňach pod Kriváňom. 
Tí lopotili pod Kriváňom už od 15. storočia. Najprv tam hľadali zlato. Aj ho našli ale náklady ja jeho ťažbu boli 

tak veľké, že sa to neoplatilo, hoci malo výbornú kvalitu. Po zlate ťažili v Kriváni antimonit či cín, šachta Terézia 
sa nachádzala sotva 50 metrov pod samotným vrcholom. Zvyšky po tvrdej drine v krivánskych baniach sa 
zachovali dodnes vrátane niekoľkých štôlní. A vraj bezútešná ťažba vo vysokých horách spôsobila, že sa vrchol 
Kriváňa naklonil do jednej strany. 

Kriváň je aj planéta 
V časoch poroby, sociálnej neistoty a národnej neslobody sa Kriváň stával baštou ochrany i revolty mnohých 

slovenských rodoľubov a národných buditeľov pre načerpanie viery a sily v boji za a miestom schôdzok podstatu 
slovenského národa, ako aj miestom národných výletov, vychádzok a národných pútí. Ich históriu začali písať 
Gašpar Fejérpataky - Belopotocký 24. 9. 1835 a Ľudovít štúr 16. 8. 1841. Okrem iných významných osobností 
vystúpil na Kriváň práve pred deväťdesiatimi rokmi aj Juraj Janoška st. a v roku 1921 aj Miloš Janoška s členmi 
Tatranského spolku turistov. K obnoveniu tradície výstupov na Kriváň došlo v roku 1955 a prvý obnovený 
Národný výstup sa uskutočnil v roku 1968. 



Zaujímavosťou je, že Kriváň sa volá aj planétka. Objavil a pomenoval ju tak slovenský astronóm Peter 
Kušnirák v roku 1999. Od roku 2005 je súčasťou našich peňaženiek, pretože sa nachádza aj na zadnej strane 
slovenských centových mincí s nominálnou hodnotou 1, 2 a 5 centov. 

ĽUBICA STANČÍKOVÁ 
Kriváň je na fotografii úplne vľavo. Vďaka uhlu pohľadu z Važca nemá naklonený špic. ĽUBICA RYSUĽOVÁ 
Pohľadnicový Kriváň z Podbánskeho. ROMAN LÍŠKA 
Takto ho Mikulášania pri pohľade z Hája. ĽUBICA STANČÍKOVÁ 
PAVOL LENKO Spoznali by ste ho? Takto vyzerá Kriváň z Liptovských kôp. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Radosť v tíme BKM. Basketbalisti Lučenca po Leviciach a Prievidzi porazili 

aj Spišskú Novú Ves 
[19.03.2019; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 32; J. MIKUŠ] 

 
 

Novohradčania prvýkrát v sezóne prekonali stobodovú hranicu. 
SPIŠ. N. VES/LUČENEC. Basketbalový tím Lučenca je naďalej na víťaznej vlne. BKM si po víťazstve nad 

Levicami a Prievidzou zaknihoval ďalší triumf. V sobotu (16. 3.) na pôde Spišskej Novej Vsi vyhrali basketbalisti 

na čele s koučom Tiborom Jánym výsledkom 104:86. 
Posledný Lučenec teraz na predposlednú Spišskú Novú Ves stráca dva body. Novohradčania odohrajú ďalší 

zápas v stredu 20. marca v lučeneckej Arene, kde od 18.00 hod. zabojujú proti Žiline. 
ŠTATISTIKA 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BKM Lučenec 86:104 (26:27, 15:23, 23:27, 22:27) * Spišská Nová Ves: 

Juríček 31, Rocca a Židzik po 10, Korfanta 9, Presutti 5 (Antoni 14, Belardo 4, Majerčák 3, Dzuga a Krajňák 0) * 
Lučenec: Agusi 24, Griffin 21, Shelton 17, Jacobs 7, Pipíška 6 (Isby 27, Suja 2, Grenda, Jackuliak a Skvašik 0) * 
TH: 14/12 - 30/20. Fauly: 28 - 18. Trojky: 8 - 8. Rozhodovali: Tomašovič, Brziak, Kiss. * Tibor Jány, tréner 
Lučenca: „Hoci sa to dá nazvať jasným víťazstvom, nedosiahli sme potrebný rozdiel 33 bodov, čo by nám dávalo 
ešte šancu zúčastniť sa play-off. Tento zápas nebol z našej strany mimoriadny, predtým proti Prievidzi a Leviciam 
sme hrali oveľa lepšie. Možno, že súper hral toľko, čo potreboval, aby si udržal dostatočnú vzdialenosť od 
„tridsaťtrojky“. V našej hre bolo veľa individuality, zbytočne sme strácali loptu, hra bola miestami benevolentná. 
Na druhej strane, prvýkrát sme v sezóne dosiahli 100 bodov, čo znamená, že naša hra v útoku napriek 
spomenutým nedostatkom bola dobrá.“ 

* BKM Lučenec podporujú: mesto Lučenec, BUDIŠ, Ernstprofil, s. r. o., Stavebné stroje Slovakia, s. r. o., 
Slovexpres autoslužby, s. r. o., Bagetka Puccino, Creative, Hey Taxi, B6 Slovakia, s. r. o., KAM Rent, s. r. o., IKE, 
s. r. o., Transsilv, s. r. o., D-Nábytok, SPHERE, M-NOVO-MAX-D, OK Móda, EX PRINT, s. r. o., NOTRE 
Pizza&bar, Autosport Silágyi, s. r. o., BALEX Centrum Fiľakovo, CENTEX, s. r. o., RS, Dvor u Jozefa, U 
ČIERNEHO ORLA Reštaurácia, 23FOOD COMPANY, s. r. o., DISCO CASCO, Brokeria, a. s., hotel Clavis, AXIS 
- Pokladničné centrum, s. r. o., Lučenec, CENTEX RS, spol. s r. o. 

TABUĽKA 
1.Inter BA 28 24 4 2371:1865 52 2.Levice 29 20 9 2395:2204 49 3.Svit 28 18 10 2334:2221 46 4.Prievidza 28 

17 11 2191:2037 45 5.Žilina 28 13 15 2228:2286 41 6.Komárno 29 12 17 2326:2329 41 7.Handlová 29 11 18 
2234:2436 40 8.Spiš. N. Ves 28 8 20 2285:2527 36 9.Lučenec 29 5 24 2127:2586 34 

Hráči BKM Lučenec po výhre nad Spišskou Novou Vsou. FB BKM LUČENEC 
[Späť na obsah] 

 
 

4. V ženskom tíme Podzámku dostanú šancu aj žiačky 
[19.03.2019; Oravské noviny; KOMPAS FANÚŠIKA; s. 37; JANA MASLOVÁ] 

 
 

ŽENSKÝ FUTBAL 
Jediný ženský klub na Orave reprezentujú dve družstvá. 
Futbalistky Oravského Podzámku neprivítali počas zimy žiadne nové tváre. Družstvo žien však posilnia 

dievčatá z tímu žiačok, ktoré po dovŕšení 14 rokov môžu nastúpiť za ženy. 
Konkrétne sa jedná o Máriu Harezníkovú, ktorá posilnila obrannú formáciu aj v poslednom kole jesennej časti 

a Adela Straková, ktorú premiéra v tíme žien čaká na jar. Ciele ostávajú nezmenené, ukázať východnému 
Slovensku silu a bojovnosť Oravy. V tabuľke sa momentálne nachádzame na štvrtej priečke so stratou 10 bodov 
na prvý Poprad. Boj o prvú priečku je teda stále otvorený a my o ňu rozhodne bojovať budeme. 

Tím žiačok, podobne ako ženy, nemá nové tváre. Štruktúra súťaže je postavená tak, že prví dvaja zo severu a 
dvaja z juhu budú bojovať o prvenstvo a posledné dva tímy o konečné umiestnenie. Nám sa, žiaľ, nepodarilo 



dostať do boja o prvé miesto, no v boji o umiestnenie nenecháme nič na náhodu a pôjdeme jasne za najlepším 
možným výsledkom. 

Tabuľka II. ligy žien skupiny C po jeseni 
1. Poprad 8 6 1 1 19:9 19 2. S. N. Ves 8 5 1 2 19:6 16 3. Michalovce 8 3 1 4 11:15 10 4. Or. Podzámok 8 3 0 

5 10:17 9 5. L. Mikuláš 8 1 1 6 3:15 4 
JARNÝ ŽREB II. LIGY SK. C 
11. kolo - Ne 31. marca o 10.00 h 
L. Mikuláš - Or. Podzámok 
12. kolo - Ne 7. apríla 
Or. Podzámok voľno 
13. kolo - So 13. apríla o 10.00 h 
Or. Podzámok - Michalovce 
15. kolo - So 27. apríla o 10.00 h 
Or. Podzámok - Spišská Nová Ves 

14. kolo - St 1. mája o 15.00 h 
Poprad - Or. Podzámok 
16. kolo - Ne 5. mája o 11.00 h 
Or. Podzámok - L. Mikuláš 
17. kolo - Ne 12. mája 
Or. Podzámok voľno 
18. kolo - Ne 19. mája o 10.00 h 
Michalovce - Or. Podzámok 
19. kolo - So 25. mája o 10.00 h 
Or. Podzámok - Poprad 
20. kolo - Ne 2. júna o 10.00 h 
S. N. Ves - Or. Podzámok 
Oravský Podzámok má veľmi mladé družstvo. PAVOL ĽORKO 
Na jeseň vyhrali oravské futbalistky iba tri zápasy. PAVOL ĽORKO 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Hnilecký región trápi nielen zlý stav ciest, ale aj problémy v školstve a 

sociálnej oblasti 
[19.03.2019; Obecné noviny; REGIONÁLNE SNEMY ZMO; s. 8,9; Redakcia] 

 
 

V Margecanoch sa 15. februára uskutočnil snem Združenia miest a obcí hnileckého regiónu (ZMOHR). 
Združenie miest a obcí Slovenska na rokovaní zastupoval výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška. 

Snem otvoril a hostí i delegátov snemu na privítal predseda ZMOHR Ing. Igor Petrik, starosta obce 
Margecany. Oboznámil ich s programom zasadnutia snemu a hneď v úvode dal slovo zástupcom Komunálnej 
poisťovne, Prima banky i spoločnosti Webex, ktorí informovali o svojich produktoch. 

Potom otvoril pracovnú časť snemu. Prvými bodmi bola voľba mandátovej a návrhovej komisie, overovateľa 
zápisnice a zapisovateľky. Snem ZMOHR následne schválil program snemu, zvolil členov mandátovej komisie - 
Ing. Štefana Tulipána a Ing. Štefana Kováča, návrhovej komisie - Tibora Theisa a Mgr. Pavla Lukáša, 
overovateľov zápisnice - Milana Gregu a Vladimíra Končíka a zapisovateľku na sneme PhDr. Janku Maťašovskú. 
Na základe informácie členov mandátovej komisie predseda ZMOHR konštatoval, že z 19 členov regionálneho 
združenia je na sneme prítomných 14 členov, takže zasadnutie snemu je uznášania schopné. 

Ďalším bodom bola kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia snemu, na ktorom Združenie miest 
a obcí Hnileckého regiónu žiadalo riešiť spoplatnenie lesných pozemkov priamou daňou, bez ohľadu na to, či ide 
o hospodárske lesy, lesy ochranné alebo lesy osobitného určenia a navrhlo spoplatnenie lesných pozemkov 
podľa množstva vyťaženého dreva na týchto pozemkoch v zmysle platného Plánu starostlivosti o les. Rada 
ZMOS sa touto problematikou zrejme nezaoberala, pretože to nebolo uvedené v správe z Rady ZMOS, 
konštatoval I. Petrík a dodal, že je možné, že sa tomuto problému bude venovať Rada ZMOS na zasadaní, ktoré 
by sa malo zaoberať vyhodnotením regionálnych snemov. Súčasne navrhol opakovane žiadať ZMOS o riešenie 
tejto otázky. 

Výročnú správu predložil predseda I. Petrík 
Výročnú správu o činnosti ZMOHR za rok 2018 predniesol jeho predseda. Zhodnotil činnosť ZMOHR za 

uplynulé obdobie, prezentoval základné smerovanie a témy prerokované na jednotlivých zasadnutiach ZMOHR, 
vyzdvihol prácu zástupcov ZMOHR v Rade ZMOS a v ôsmich sekciách Rady ZMOS a konštatoval splnenie 
plánovaných úloh schválených snemom ZMOHR na rok 2018. Predstavil tiež plán činnosti na rok 2019 a ciele, 
ktoré bude ZMOHR prostredníctvom svojich zástupcov aktívne presadzovať a zabezpečovať. Navrhol tiež vyzvať 
obec Richnava, aby vstúpila do ZMOHR a bola prítomná na rokovaniach, keďže s problémami danej obce súvisia 
problémy celého regiónu a bytostne sa ho dotýkajú. 



Následne sa účastníci oboznámili so správou o hospodárení za rok 2018, ako aj návrhom rozpočtu na rok 
2019, ktoré predložila tajomníčka združenia Ing. Jana Tóthová. Oba dokumenty účastníci snemu schválili. 
Predseda ZMOHR I. Petrik následne navrhol ponechať členské príspevky na rok 2019 v nezmenenej výške 0,18 
€/obyvateľa, s čím prítomní súhlasili. 

Voľba predsedu ZMOHR a člena Rady ZMOS 
Prítomní členovia združenia navrhli za predsedu ZMOHR v nasledujúcom období Ing. Igora Petrika, starostu 

obce Margecany, s čím delegáti snemu vyslovili jednomyseľný súhlas. Súčasne ho zvolili aj za člena Rady 
ZMOS. 

Ďalším bodom rokovania bol návrh kandidáta na voľbu predsedu Združenia miest a obcí Slovenska. I. Petrik 
vyzval prítomných starostov, aby predniesli svoje návrhy. Zároveň ich oboznámil s obsahom listu Radovana 
Mičuneka, starostu obce Píla, ktorý sa uchádza o funkciu predsedu ZMOS a v ktorom vyjadril nádej v podporu a 
dôveru. 

V následnom hlasovaní účastníci 13 hlasmi a 1 proti schválili za kandidáta na predsedu ZMOS Michala 
Sýkoru. 

Igor Petrik potom vyzval prítomných starostov, aby navrhli kandidáta na člena Výboru zamestnanosti 
ÚPSVaR. Mgr. Pavol Lukáš navrhol za člena Výboru zamestnanosti ÚPSVaR Spišská Nová Ves Ing. Igora 

Petrika, čo účastníci snemu jednomyseľne schválili. Schválili aj kandidáta na voľbu člena kontrolnej komisie 
ZMOS - Ing. Dušana Tomaška, MBA. 

Následne L Petrik informoval o prípravách na 30. snem ZMOS. Uviedol že keďže ide o volebný snem, 
nominácia je 1:1. To znamená, že všetci členovia ZMOHR sú delegátmi 30. snemu ZMOS a vyzval prítomných, 
aby nahlásili tajomníčke ZMOHR záväznú účasť na sneme ZMOS. 

Vystúpenie výkonného podpredsedu ZMOS Milana Mušku 
M. Muška pozdravil prítomných, zablahoželal im k zvoleniu do funkcie starostu a primátora a poprial im veľa 

úspechov do ďalšej práce. Zároveň zablahoželal I. Petrikovi k znovuzvoleniu do funkcie predsedu ZMOHR. 
Informoval tiež, že najbližšie rokovanie Rady ZMOS sa uskutoční 5. marca 2019 a na jej ďalšom zasadnutí v apríli 
sa schvália dokumenty, ktoré sa predložia na rokovanie 30. snemu ZMOS. Ako povedal, na sneme budú prioritou 
nosné témy z regiónov a načrtol okruhy a témy, ktorými je potrebné sa zaoberať. 

V oblasti financovania uviedol, že samosprávy dostávajú pravidelné informácie; pokiaľ dane z príjmov 
fyzických osôb, tento rok je to približne o 10 % viac ako v minulom roku; v tomto roku je predpoklad stabilnej 
ekonomickej situácie, neočakávajú sa vážne zásahy, ktoré by znížili výnos z dane z príjmov fyzických osôb a taký 
výhľad je aj na rok 2020; v roku 2021 ekonómovia predpovedajú spomalenie ekonomického rastu, čo môže mať 
vplyv aj na zamestnanosť a na mzdy. 

* Čo sa týka informovanosti z rôznych oblastí, upriamil pozornosť na elektronické informácie (Elektronický 
spravodajca). 

* Legislatíva - presadili sme dve novely zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, novelu zákona č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest - čiastočne sa 
vyriešili požiadavky na zabezpečenie sociálneho statusu starostov a primátorov; dvakrát sa podarilo presadiť 
zvýšenie limitov v zákone o verejnom obstarávaní, iniciovali sme zjednodušenie postupov a skrátenie termínov; 
novinka v zákone o verejnom obstarávaní - do 5000 € je limit, v rámci ktorého nie je potrebné verejné 
obstarávanie - odporučil však pri takýchto nákupoch urobiť si záznam a stručne zdôvodniť nákup, nakupovať 
zodpovedne, efektívne a účelne; tieto nákupy sa raz štvrťročne oznamujú na portál Úradu pre verejné 
obstarávanie, čo spôsobuje ďalšiu byrokraciu; v budúcnosti sa predpokladá digitalizácia verejného obstarávania, 
pripravuje sa informačný systém ÚVO, ale ani iné portály pritom nebudú vylúčené. 

* Stavebný zákon - ZMOS nesúhlasilo s návrhom na zmenu stavebného zákona, podľa ktorého samosprávy 
nebudú vykonávať činnosť stavebných úradov, budú ju vykonávať tzv. komisári; dosiahli sme predloženie zmeny 
v zákone o územnom plánovaní a zákone o výstavbe, podľa ktorého je navrhnutých 179 stavebných obvodov, t. j. 
nie každá obec bude stavebným úradom, stavebným úradom bude sídlo stavebného obvodu (spoločné stavebné 
úrady teda ostávajú), stavebné úrady pod obcami budú naďalej preneseným výkonom štátnej správy, ZMOS 
navrhuje, aby boli originálnou kompetenciou, ktorá by bola financovaná na základe jasného sadzobníka, ktorý 
zabezpečí obciam a mestám bezstratovosť a trvalú udržateľnosť vydávania povolení, v réžii samospráv ostanú 
iba jednoduché a drobné stavby, veľké stavby bude robiť okresný stavebný úrad; v januári a februári sa 
uskutočnilo rokovanie s ministerstvom dopravy s ostatnými rezortmi o tomto návrhu; úlohou ZMOS je posudzovať 
priebežne vznikajúce upravované návrhy oboch zákonov a pripomienkovať ich v spolupráci s regiónmi. 

* Životné prostredie - pripomienkovala sa novela zákona o odpadoch - plastové a ďalšie obaly sa majú 
zálohovať, čo spôsobí samosprávam rozbitie percentuálnej skladby a pomeru vytriedeného odpadu k ostatnému 
odpadu, zhorší sa percento, ohrozí to ekonomiku samospráv; upozornil na nevyhnutnosť sledovať to a 
signalizovať prípadné problémy na ZMOS; zo strany ZMOS je snaha, aby separácia odpadov a zálohovanie 
obalov nemali negatívny vplyv na financovanie v oblasti odpadového hospodárstva v samosprávach. 

* Školstvo - M. Muška konštatoval, že politické rozhodnutia negatívne vplývajú na rozvoj regionálneho 
školstva, nie sú celkom prepracované (napr. obedy zadarmo, rekreačné poukazy) - ZMOS nikdy nesúhlasil s tým, 
že samosprávy budú doplácať, dotácia má pokryť výdavky; v tejto súvislosti I. Petrik na základe mapovania 
situácie informoval, že v hnileckom regióne sú aktuálne tri školy s viac ako 50 zamestnancami, teda sa ich týka 
dotácia na rekreačné poukazy. 

* Eurofondy - uskutočnili sa rokovania s Ministerstvom financií SR ohľadom MAS a ich financovania; 
pripravujú sa podmienky na prvé výzvy na reálne čerpanie konkrétnych projektov; ZMOS vyjadrilo nespokojnosť s 
priebehom PRV, za tri roky sa nedosiahol posun; je snaha dosiahnuť, aby sa v rámci IROP presunuli finančné 
prostriedky z neúspešných priorít (napr. kreatívny priemysel) na tie opatrenia, ktoré sa týkajú našich investičných 



projektov (školy, škôlky, centrá intenzívnej zdravotnej starostlivosti, podporiť vodovody, kanalizáciu, prípadne 
komunikácie). 

* Príprava nového programového obdobia - k dispozícii je 13,2 mld. eur a je 5 prioritných cieľov (potrebné je 
presadiť jednoduchší implementačný model IROP, financie na budúci IROP rozdeľovať podľa strategických 
dokumentov obcí a miest), je návrh rozdeliť celý objem finančných prostriedkov v rámci Slovenska na regióny, v 
rámci samosprávy je možné financie následne prerozdeliť v závislosti od čerpania. 

M. Muška na záver informoval, že Slovenská agentúra cestovného ruchu vysúťažila dodávateľa pre národný 
projekt „Zelené obce" (predmetom zákazky je výsadba stromov a obce môžu žiadať o dotáciu 16 000 eur na 
výsadbu približne 120 - 130 stromčekov). 

M. Muška tiež odporučil prijať uznesenie, ktorým by ZMOHR požiadalo Radu ZMOS, aby prerokovala 
komplexný materiál s možnými riešeniami v súvislosti so zdaňovaním lesných pozemkov. 

Reakcie na vystúpenie M. Mušku 
Na vystúpenie M. Mušku reagoval starosta obce Švedlár Vladimír Končík s pripomienkou ohľadom školstva - 

pedagogickí zamestnanci majú od januára 2019 zvýšené platy, ale finančné prostriedky budú dofinancované až v 
marci. Ide pritom nielen o 10-percentné zvýšenie, ale súvisia s tým ďalšie náklady na triednictvo, kreditové 
príplatky, tovary a služby. Niektoré obce majú problém dofinancovať mesiace január a február. M. Muška prisľúbil 
komunikovať so Zdenkom Krajčírom, tajomníkom sekcie školstva, kultúry a športu pri Rade ZMOS a v krátkom 
čase odpovedať na daný problém. 

Igor Petrik položil otázku ohľadom stavebných úradov vyslovil predpoklad, že stavebné úrady v rámci regiónu 
sa budú musieť spájať. V našom regióne, ako uviedol, máme jeden spoločný stavebný úrad a samosprávy majú 
menšie samostatné stavebné úrady. Ak by sa musel vytvoriť spoločný stavebný úrad, bolo by možné mať 
elokované pracoviská v obciach, ktoré by o to prejavili záujem - za predpokladu, že by si ponechali vlastných 
zamestnancov a náklady by dofinancovali? - spýtal sa. M. Muška vidí takýto postup ako reálny, ale predpokladá 
medziobecnú spoluprácu (treba ale brať do úvahy, či to bude originálna kompetencia). 

Následne I. Petrik opísal dlhodobý problém vytvorenia základnej školy v obci Richnava. Obec nie je schopná 
zabezpečiť vzdelávanie a nerieši to. Ministerka školstva na výjazdovom rokovaní vlády predložila alternatívu, že 
zriaďovateľskú kompetenciu základnej školy v Richnave prevezme štát (ministerstvo školstva), s odstupom času 
prezentovala stanovisko, že ZMOS s tým nesúhlasí, keďže ide o prenesenú kompetenciu. M. Muškovi v tejto 
súvislosti položil otázku: Ak daná samospráva túto kompetenciu nezabezpečuje, kto ju zabezpečí namiesto nej 
(okolité samosprávy)? M. Muška: Prenesený výkon štátnej správy funguje, obce ho vykonávajú tým, že ho 
akceptujú, ak ho obec nie je schopná vykonávať, môže túto kompetenciu dočasne na seba prevziať štát, ale štát 
nie je pripravený ju vykonávať. V žiadnom prípade nemôže byť riešenie na pleciach ostatných samospráv. 

I. Petrik: Nie je mysliteľné, aby si iná samospráva vzala úver a riešila kompetenciu inej obce, prípadne 
vytvorila viaczmennú prevádzku na úkor ostatných detí, zrušila školské kluby a krúžky, ktoré nie sú prenesenou 
kompetenciou, ale sú súčasťou normálneho fungovania školy. 

Na to reagoval aj starosta obce Kluknava Ing. Štefan Kováč: Zmluva o spoločnom školskom obvode obce 
Richnava s obcou Kluknava je vypovedaná dávno, ale zatiaľ sa nič nezmenilo, v apríli bude zápis do 1. ročníka, 
ale obec Kluknava ho nebude robiť, takže je otázne, kam nastúpia deti z Richnavy. Boli odoslané listy na 
ministerstvo školstva, ministerstvo vnútra a ďalšie orgány, ale nikto nereaguje. 

Jana Tóthová informovala, že bude zverejnená nová výzva v rámci problematiky NRO, kde je alokovaná 
pomerne veľká suma pre obec Richnava na školu, takže ak Richnava nebude v tejto veci konať, peniaze môžu 
prepadnúť. 

I. Petrik: V konečnom dôsledku má Richnava dostatok finančných prostriedkov, ale nie je schopná ich použiť; 
je len otázka času, kedy takýto problém vznikne aj v iných regiónoch. 

Ďalšou témou diskusie boli Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti, problematika rozdelenia financií v 
rámci regiónov (MAS, regionálny príspevok v rámci NRO). I. Petrik nadhodil aj otázku v súvislosti s výzvou na 
hotspoty (budovanie bezplatných verejných bezdrôtových internetových bodov) - „WiFi pre Teba“. Podľa neho sú 
nastavené technické podmienky veľmi ťažko uskutočniteľné. K problému sa vyjadril starosta obce Stará Voda Ján 
Jarábek: Nedá sa napojiť na internet a chýba signál nezávisle od operátora, na čo M. Muška zareagoval 
konštatovaním, že všetci operátori sa v písomnej dohode s vtedajším podpredsedom vlády Petrom Pellegrinim 
zaviazali, že do konca roka 2020 odstránia všetky „šedé miesta”, kde je slabý signál a odporučil zvážiť riešenie 
problému prostredníctvom Akčného plánu. 

K Akčnému plánu sa vyjadrila aj J. Tóthová. Konštatovala, že pôvodný rozpočet sa znížil na 2 milióny eur 
(takmer o polovicu). Problém vidí aj v tom, že spočiatku sa nesmel poskytovať príspevok pre podnikateľov, keďže 
majú iné zdroje na financovanie svojich potrieb a narúšalo by to podnikateľské prostredie. Dnes však z Úradu 
vlády SR apelujú na podporu podnikateľov. Na to M. Muška zareagoval pripomienkou, že do Akčného plánu sa 
dávajú nástroje, ktoré možno využiť cez eurofondy (týka sa to obcí a miest, ale aj podnikateľov - vo výzvach sú 
opatrenia aj na podporu podnikania). 

Sociálne problémy a stav ciest 
Následne slovo dostala riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Ing. Janka 

Brziaková, ktorá upozornila na možnosť využiť projekt „Cesta na trh práce 2" a informovala, že ÚPSVaR bude 
robiť prieskum potreby nových pracovných miest v školských jedálňach v súvislosti s dotáciami na stravu. 

Ing. Jozef Rauch, riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja informoval, že Správa ciest KSK má v 
správe 1958 km ciest 1. a 2. triedy. Uviedol, že sú viaceré druhy financovania ciest (projekty z EÚ, IROP, úver z 
EIB rieši investičný úsek na VÚC, kapitálové výdavky odsúhlasuje zastupiteľstvo KSK, vlastný rozpočet). 

Na tento rok, ako povedal, je naplánovaná rekonštrukcia cesty Mníšek nad Hnilcom - Smolnícka Huta, 
stavebná úprava cesty cez potok Úhorná v Smolníku, oprava mostu nad železničnou traťou za obcou Kluknava, 



súvislá oprava v intraviláne Nálepkova, rekonštrukcia mosta cez vodnú nádrž Ružín v Margecanoch, oporného 
múru Gregorov prameň, rekonštrukcia oporného múru v Žakarovciach, mosta cez rieku Hnilec nad železničnou 
traťou v Gelnici, ako aj úsek jazero Úhorná - začiatok obce Úhorná, Pačanský kopec. V okrese Gelnica, ako 
konštatoval, nie sú cesty 1. triedy a celá záťaž je na cestách 2. triedy, preto sú v dezolátnom stave. 

Na základe diskusie I. Petrik požiadal prítomných starostov o podnety na reklamáciu, prípadne požiadavky na 
opravu ciest v regióne. Následne prítomných oboznámil s návrhmi ďalších uznesení snemu. 

O slovo sa ešte prihlásil starosta obce Jaklovce PhDr. Matúš Fedor. Nastolil problém túlavých psov a povedal, 
že je potrebné vyškoliť niekoho z obce na Univerzite veterinárneho lekárstva, alebo zriadiť koterec a ak sa nájde 
majiteľ psa, mal by zaplatiť všetky náklady. Vyzval obce, aby prejavili do konca mesiaca záujem zaplatiť kurz pre 
ľudí z obce, aby všetko bolo v súlade s legislatívou. Požiadal tiež prítomných, aby sa snažili zosúladiť termíny 
kultúrnych a iných akcií, pretože v púrípade zhodných termínov sa obmedzuje návštevnosť podujatí. Opätovne 
navrhol vytvoriť kalendár podujatí v rámci regiónu. 

Na záver predseda regionálneho združenia I. Petrik poďakoval prítomným a hosťom, že prijali pozvanie na 
snem ZMOHR a ukončil ho. 

[Späť na obsah] 
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Uznesenie č. 1/2019 
Snem ZMOHR schvaľuje 
- predložený program snemu 15. 2. 2019, 
- za členov mandátovej komisie Ing. Štefana Tulipána a Ing. Štefana Kováča, 
- za členov návrhovej komisie Tibora Theisa a Mgr. Pavla Lukáša, 
- za overovateľov zápisnice Milana Gregu a Vladimíra Končíka, 
- za zapisovateľku na sneme PhDr. Janku Maťašovskú. 
Uznesenie č. 2/2019 
Snem ZMOHR berie na vedomie 
- správu mandátovej komisie, ktorá skonštatovala, že snem ZMOHR 15. 2. 2019 je uznášaniaschopný. Na 

sneme je prítomných 14 členov, ospravedlnení sú 6 členovia. 
Uznesenie č. 3/2019 
Snem ZMOHR berie na vedomie 
- kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia snemu ZMOHR. 
Uznesenie č. 4/2019 
Snem ZMOHR berie na vedomie 
- Výročnú správu o činnosti ZMOHR za rok 2018 prednesenú jeho predsedom Ing. Igorom Petrikom. Vyzvať 

obec Richnava, aby vstúpila do ZMOHR a bola prítomná na rokovaniach, keďže s problémami danej obce súvisia 
problémy celého regiónu a bytostne sa ho dotýkajú. (Zodpovedná: Ing. Jana Tóthová.) 

Uznesenie č. 5/2019 
Snem ZMOHR berie na vedomie 
- správu tajomníčky ZMOHR - prehľad hospodárenia za rok 2018 a schvaľuje ročnú závierku ZMOHR za rok 

2019 spracovanú Marcelou Kubičárovou. 
Uznesenie č. 6/2019 
Snem ZMOHR schvaľuje 
- rozpočet ZMOHR na rok 2019. 
Uznesenie č. 7/2019 
Snem ZMOHR schvaľuje 
- členský príspevok na rok 2019 vo výške 0,18 C/obyvateľa, maximálne vo výške 500 €/obec, mesto. 
Snem ukladá 
- členom ZMOHR uhradiť stanovený členský príspevok do 30.mája 2019. 
(Zodpovední: starostovia členských obcí, primátor mesta, termín: do 30. 5. 2019.) 
Uznesenie č. 8/2019 
Snem ZMOHR volí 
- za predsedu ZMOHR Ing. Igora Petrika, starostu obce Margecany. 
Uznesenie č. 9/2019 
Snem ZMOHR volí 
- za člena Rady ZMOS Ing. Igora Petrika, starostu obce Margecany. 
Uznesenie č. 10/2019 
Snem ZMOHR schvaľuje 
- návrh kandidáta na voľbu predsedu ZMOS Michala Sýkoru. 
Uznesenie č. 11/2019 



Snem ZMOHR schvaľuje 
- člena Výboru zamestnanosti ÚPSVaR Spišská Nová Ves Ing. Igora Petrika. 

Uznesenie č. 12/2019 
Snem ZMOHR schvaľuje 
- kandidáta na voľbu člena kontrolnej komisie ZMOS Ing. Dušana Tomaška, MBA. 
Uznesenie č. 13/2019 
Snem ZMOHR berie na vedomie 
- delegátov na 30. snem ZMOS. Uznesenie č. 14/2019 
Snem ZMOHR berie na vedomie 
- informáciu výkonného podpredsedu ZMOS Ing. Milana Mušku. 
Uznesenie č. 15/2019 
Snem ZMOHR berie na vedomie 
- informácie riaditeľky ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi Bc. Ing. Janky Brziakovej. 

Uznesenie č. 16/2019 
Snem ZMOHR berie na vedomie 
- informácie prednesené riaditeľom Správy ciest KSK Ing. Jozefom Rauchom. Na základe požiadaviek členov 

ZMOHR poveruje predsedu ZMOHR vypracovaním listu za ZMOHR ohľadom stavu cestnej infraštruktúry v 
okrese Gelnica. Požiadavky a potreby predložia členovia ZMOHR do 28. 2. 2019. 

Uznesenie č. 17/2019 
Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu 
opakovane žiada 
- komplexne riešiť problematiku výberu dane z lesných pozemkov. 
Uznesenie č. 18/2019 
Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu opakovane žiada 
- riešiť spoplatnenle lesných pozemkov priamou daňou bez ohľadu na to, či sa jedná o hospodárske lesy, lesy 

ochranné alebo lesy osobitného určenia. 
Uznesenie č. 19/2019 
Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu opakovane navrhuje 
- spoplatnenie lesných pozemkov podľa množstva vyťaženého dreva na týchto pozemkoch v zmysle platného 

Plánu starostlivosti o les. 
Uznesenie č. 20/2019 
Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu žiada 
- riešiť pre obce a mestá nepriaznivú novelu cestného zákona, a to vo veci zodpovednosti správcov miestnych 

komunikácií určených pre chodcov. 
Uznesenie č. 21/2019 
Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu zásadne odmieta 
- akékoľvek legislatívne zmeny bez predchádzajúcej analýzy finančného dopadu na rozpočty miest a obcí. 

Uznesenie č. 22/2019 
Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu žiada 
- dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy základných škôl, a to na ich náklady na tzv. rekreačné 

poukazy. 
Uznesenie č. 23/2019 
Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu žiada 
- urýchlenie procesov spustenia nových pozemkových úprav. 
Uznesenie č. 24/2019 
Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu promtne žiada 
- riešiť „biele" a „šedé" miesta pokrytia internetom v okrese Gelnica. 
Uznesenie č. 25/2019 
Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu žiada 
- o vyhlásenie ďalšej výzvy na centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti s možnosťou aj iných žiadateľov 

ako tých, ktorí sú v Štruktúre oprávnených integrovaných zdravotných bodov. 
Uznesenie č. 26/2019 
Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu žiada 
- aby zriaďovateľskú pôsobnosť na základnú školu v Richnave prevzal štát s postupnou realizáciou výstavby 

budovy základnej školy v obci Richnava. 
Uznesenie č. 27/2019 
Snem ZMOHR opakovane požaduje 
- navýšenie normatívnych finančných prostriedkov na žiaka základnej školy, ktoré nepostačujú na narastajúcu 

potrebu financovania tovarov a služieb zo strany základných škôl. 
[Späť na obsah] 

 
 

7. PP & TV RAJ pokazil konce polčasov 
[19.03.2019; Žilinský večerník; šport; s. 38; Ján Hatala] 



 
 

BASKETBAL MUŽI, SBL V najvyššej súťaži basketbalistov bolo v sobotu na programe 32. kolo. Pod vlastnými 
košmi hral žilinský PP & TV RAJ, v súboji s Handlovou sa však nepresadil a skomplikoval si zotrvanie na piatej 
priečke v tabuľke. 

V sobotu mu pomohla Prievidza, ktorá doma porazila Komárno a poistila si tak štvrté miesto. Štyri kolá pred 
koncom základnej časti je už isté, že jej víťazom bude bratislavský Inter. Ten totiž doma porazil v tabuľke druhé 
Levice a má pred nimi dostatočný náskok. Žilinčania si v zostávajúcich štyroch kolách už budú musieť poradiť 
sami, ak budú chcieť zostať na piatej priečke, ale všetko majú stále vo svojich rukách. Už zajtra hrajú s 
posledným Lučencom (prekvapujúco vyhral v Spišskej Novej Vsi) na jeho palubovke. Verme, že budú 

úspešnejší ako v sobotu doma s Handlovou. 
Hneď na úvod treba povedať, že súčasná Handlová je iným tímom ako na začiatku sezóny. Po zlých 

výsledkoch v jej prvej polovici došlo v klube nielen k výmene trénera, ale aj k zmenám v hráčskom kádri, ktoré 
mužstvu výrazne prospeli. Prišli kvalitní hráči, tím je vyvážený na všetkých postoch a prakticky bez slabín. Vo 
vzájomných zápasoch Žiliny s Handlovou v extralige v tejto sezóne vždy vyhral domáci tím, ale po sobote to už 
neplatí. V priebehu herne vyrovnaného a divácky príťažlivého zápasu mali striedavo navrch obe mužstvá, na jeho 
konci sa však tešili Baníci. Zápas zvládli lepšie ako domáci tím - hrali s väčšou koncentráciou, disciplinovanejšie a 
v kľúčových chvíľach dominovali aj takticky. Stretnutie malo od úvodnej minúty dynamiku, o čo sa pričinilo 
povzbudzovaním aj takmer zaplnené hľadisko, v ktorom bola aj početná skupina Handlovčanov. 

V prvej štvrtine sa hralo prakticky bez faulov, dokonca ani jeden tím nehádzal trestné hody. Skóre rástlo 
prakticky rovnomerne na oboch stranách, miernu prevahu mal domáci PP & TV RAJ. Malý náskok si udržiaval 
spočiatku aj v druhej štvrtine, na začiatku 15. min. vyhrával 32:28, o minútu neskôr po trojke Rožánka ešte 35:33. 
Nasledujúce minúty boli ako zlý sen. Žilinu „načal" trojkou Skouen, úsek od 16. do 20. min. vyhrali Baníci 17:3 (v 
ňom dali aj tri trojky) a klaksón na prestávku bol pre domáci tím doslova vyslobodením. Hneď po prestávke 
Handlová zvýšila svoj náskok na 37:52, čo PP & TV RAJ doslova naštartovalo k výbornému výkonu - v 3. štvrtine 
mala réžiu v rukách štvorica Jackson, Rožánek, Djordjevič a Dickson, hráči sa presadzovali spod koša, z krídiel i 
z čiary trestného hodu a tím sa vrátil do zápasu. Dickson s Jacksonom obracali skóre na začiatku poslednej 
štvrtiny v prospech Žiliny (72:70), v 34. min. Karalič zvýšil na 78:72 a vyzeralo to na domáce víťazstvo. Ešte aj v 
37 min. PP & TV RAJ po trestných hodoch Djordjeviča viedol 83:79 a mal k dispozícii loptu na vhadzovanie. 
Nestačilo to, doslova nepochopiteľné chyby domácich hráčov (dva úmyselné fauly, straty lopty) nahrali Baníkom a 
tí „ponúknutú" šancu využili. Trojkou obrátil skóre pivot Handlovej Čekovský (83:84), ďalekonosnou trojkou na 
83:88 definitívne rozhodol o víťazstve Hornonitranov žolík Tresač. V poslednej minúte síce ešte domáci tím znížil 
na 89:91, ale posledné slovo mali hostia. 

O víťazstve teda rozhodli v závere oboch polčasov, vtedy výbornou obranou donútili domácich hráčov robiť 
chyby a tie trestali spoľahlivou strelbou. 

„Zápas bol pre divákov určite zaujímavý a príťažlivý. Od začiatku sme my i súper sledovali, s akou taktikou 
vyrukujeme. Tušili sme, že Handlová bude hrať zónovú obranu, napriek tomu sme v druhej štvrtine urobili veľa 
nezmyselných chýb. V druhom polčase sme sa dokázali dostať späť do zápasu, čo bolo z našej strany veľmi 
dôležité. Záverečnú štvrtinu sme mali rozohranú dobre, v posledných minútach sme však opäť robili chyby, zlé 
rozhodnutia a na lopatky nás položila trojka Tresača," skonštatoval po zápase žilinský tréner Ivan Kurilla. 

PP & TV RAJ Žilina je pri rovnosti bodov s Komárnom v tabuľke nad ním, má o jedno víťazstvo viac, ale aj 
lepšie vzájomné zápasy (81:73, 93:73, 65:102). 

V posledných štyroch kolách extraligy sa najväčšia pozornosť zrejme sústredí na súboj Žiliny, Komárna a 
Handlovej o 5. miesto v tabuľke. Ako vyzerá žreb týchto tímov vo zvyšných kolách? 

Žilina hrá ešte v Lučenci, v Leviciach, doma s Komárnom a s Interom. Komárno a Handlová hrajú už len 
trikrát, Handlová doma s Komárnom, vonku v Lučenci a vo Svite, Komárno doma so Spišskou Novou Vsou, 
vonku so Žilinou a Handlovou. 

V tomto týždni sú na programe extraligy dve kolá, pre PP & TV RAJ kľúčové z pohľadu konečného 
umiestnenia v tabuľke - zajtra hrá v Lučenci, v sobotu doma s Komárnom. Potrebuje bodovať, pri súčasnej forme 
tímu nemožno očakávať, že porazí Levice či Inter. 

Ján Hatala 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Dlhý príbeh tvorby rodáka z Kysúc Františka Hübla v Oravskej galérii v 

Dolnom Kubíne 
[19.03.2019; Kysucké noviny; NÁŠ REGIÓN/INZERCIA; s. 13; ZUZANA SÝKOROVÁ;KURÁTORKA VÝSTAVY] 

 
 

Od 17. januára do 31. marca môžu návštevníci Oravskej galérie v Malej výstavnej sieni Župného domu 
sledovať dlhý príbeh bohatej tvorby a originálneho výtvarného myslenia ilustrátora, grafika, kresliara a maliara 
Františka Hübla. 



Ide o autora, ktorého meno zhodou viacerých okolností zostalo v povedomí širšej i odbornej verejnosti skôr 
neznáme. 

Rodák z Krásna nad Kysucou 
František Hübel sa narodil 1. januára 1934 v Krásne nad Kysucou. V závere päťdesiatych rokov sa rodina 

presťahovala do Spišskej Novej Vsi. Po zmene bydliska zostal autor naďalej spätý s krajinou svojho detstva. 

Kysuce s obľubou navštevoval po celý život, hlboký vzťah k miestu, krajine a ľuďom sa odzrkadlil aj v jeho 
tvorbe. „Zabudnutý kraj“ na severe Slovenska sa stal jedným z jeho stálych inšpiračných zdrojov. Výtvarný talent 
sa u Františka Hübla prejavil už v detskom veku, kedy sa výraznejšie profiloval najmä jeho záujem o figurálnu 
kresbu. Po ukončení štúdia na gymnáziu v Žiline ďalej pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v 
Bratislave, v oddelení grafiky a knižnej ilustrácie prof. Vincenta Hložníka. 

Vystavoval doma aj v zahraničí 
Po absolutóriu sa rozhodol zostať v Bratislave, začal pôsobiť ako výtvarný redaktor vydavateľstva Mladé letá. 

Ťažiskom jeho práce sa stalo množstvo ilustrácií svetovej i domácej literatúry pre deti a mládež, ktoré vnímal 
najmä ako priestor na hľadanie nových, v tej dobe neovev roku 1962 rených výtvarných postupov. Popritom 
vystavoval s tvorivou skupinou Život, zúčastňoval sa na výstavách slovenskej ilustrátorskej tvorby doma i v 
zahraničí. Prácu vo vydavateľstve začal postupom času pociťovať ako príliš monotónnu a zväzujúcu, preto sa v 
roku 1968 definitívne rozhodol odísť a začať pôsobiť v slobodnom povolaní. K jeho aktivitám pribudlo dlhoročné 
členstvo v komisii vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Pre edície Spolok priateľov krásnych kníh a Stopy 
výtvarne dotvoril množstvo titulov domácej i svetovej poézie a prózy, nesúcich jeho ľahko rozpoznateľný 
kultivovaný rukopis rodeného grafika, ktorému dominuje istota a ľahkosť vedenia línií, neobvyklý cit pre vyvážený 
pomer negatívu a pozitívu, majstrovstvo v dosiahnutí maximálneho účinku s obmedzenými možnosťami čiernej a 
bielej. 

Jeho práce ocenili aj v cudzine 
Jeho ilustrácie boli prvýkrát ocenené už v roku 1959 zlatou medailou, udelenou IBA v Lipsku, v krátkej dobe 

nasledovali ďalšie (ceny vydavateľstva Mladé letá, Bratislava v rokoch 1966, 1968, 1971)… 
Napriek dosiahnutým úspechom, knižná ilustrácia nenaplnila autorove výtvarné ambície. V druhej polovici 

šesťdesiatych rokov začína spontánne vytvárať početné záznamy krajín, architektúry, postáv, zatiaľ študijného 
charakteru, aby si na prelome 60. a 70. rokov vybudoval vlastný výtvarný jazyk, ktorý ďalej rozvíja. Zobrazovaný 
svet sa stal materiálom pre sústredený výskum tvarov, farby a kompozície. 

Postupnou štylizáciou, zjednodušovaním figurálnych a architektonických motívov a ich redukciou dospel k 
čistým geometrickým tvarom a jasne definovaným farebným plochám. Geometria s jasnými pravidlami, 
zákonitosťami, racionálnosťou a na druhej strane variabilitou, nekonečnosťou možností a mierou slobody sa stala 
východiskom a môžeme len predpokladať, že na určitý čas aj cieľom vlastného hľadania Františka Hübla. 

Prostredníctvom vystavených diel je možné sledovať dlhý príbeh Hüblovho rozporuplného výtvarného 
myslenia i postupného umeleckého zrenia. Príbeh, ktorý sa odohrával počas krátkeho obdobia necelého 
desaťročia, kedy ho v roku 1978 predčasne ukončila autorova smrť. 

Rozsiahlu výtvarnú pozostalosť, takmer 4000 diel z oblasti maľby, kresby, grafiky a ilustrácie spravuje od 
svojho vzniku v roku 1981 Kysucká galéria v Oščadnici. František Hübel je jedným z jej dvanástich 
spoluzakladateľov. 

Návštevníci Oravskej galérie môžu v Malej výstavnej sieni Župného domu sledovať dlhý príbeh bohatej tvorby 
a originálneho výtvarného myslenia ilustrátora, grafika, kresliara a maliara Františka Hübla. KYSUCKÁ GALÉRIA 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Výjazdové rokovanie vlády v Gelnici 
[19.03.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Alfonz Šuran] 

 
 

Alfonz Šuran, moderátor: „Vláda pokračovala v sérii výjazdových rokovaní v regiónoch. Ministri sa stretli 
v Gelnici. Hlavnou témou bolo plnenie akčného plánu rozvoja. Miera nezamestnanosti sa v okrese dostala už pod 
desať percent. Problémom však zostáva dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Viac už kolega Jozef Slivenský.“ 

Jozef Slivenský, redaktor (telefonát): „V okrese Gelnica sa ľuďom žije ťažko. Keď sme sa v uliciach pýtali na 
ich problémy, hovorili o komplikovanej dostupnosti zdravotnej starostlivosti, pretože po pätnástej hodine už 
ordinujúceho lekára v okrese nenájdete. Samozrejme, že sa ľudia sťažujú aj na nedostatok práce, pre ktorý musia 
denne dochádzať do Košíc, Prešova, či Spišskej Novej Vsi. Vláda prišla do regiónu, ktorý volajú aj hladová 

dolina, skontrolovať plnenie pred rokom prijatého akčného plánu a rozdeliť ďalší regionálny príspevok. Pred 
samotným v poradí už devätnástym výjazdovým rokovaním sa niektorí jej členovia stretli s primátorom okresného 
mesta a starostami. Každý z nich mal členom vlády čo povedať, pretože problémov je v okrese dosť. Obce dostali 
finančnú pomoc spolu za viac ako milión eur. Pôvodne plánovanú sumu totiž členovia vlády navýšili 
o dvestotridsaťtisíc eur na vybudovanie cesty na Kojšovskú hoľu, kde by malo v nasledujúcich rokoch vyrásť 
veľké lyžiarske stredisko, ktoré má zamestnať veľa ľudí z regiónu. Na stoloch členov vlády bolo aj riešenie už 
spomenutej problematickej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Premiér Peter Pellegrini povedal, že si v tejto 
súvislosti veľa sľubuje od nedávneho rozhodnutia vlády zvýšiť paušálne platby poskytovateľom pohotovostných 
služieb. Primátor mesta Dušan Tomaško vyhlásil, že si po zvýšení paušálnych platieb kladie za úlohu sám hľadať 



lekárov, ktorí by pohotovosť v Gelnici mohli zabezpečovať. Tlačová konferencia po výjazdovom rokovaní v Gelnici 
sa skončila len nedávno. Zajtra budú ministri spoločne rokovať v Lipanoch. Toľko aktuálne z Gelnice.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Majitelia vlastných zdrojov v Poprade si môžu dať vodu otestovať 
[19.03.2019; dobrenoviny.sk; 12:41; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/158300/majitelia-vlastnych-zdrojov-v-poprade-si-mozu-dat-vodu-otestovat 

 
 

Najčastejším problémom domácich studní býva zvýšený obsah dusičnanov alebo iných mikrobiologických 
ukazovateľov, najmä v poľnohospodársky využívaných alebo často zaplavovaných oblastiach. 

Ilustračné foto.. — Foto: TASR/Pavol Ďurčo 
Poprad 19. marca (TASR) – Počas osláv Svetového dňa vody, ktoré pripadajú na piatok 22. marca, si 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (PVPS) aj tento rok pripravila svoju najžiadanejšiu aktivitu. 
Tou je bezplatná analýza pitnej vody na dusičnany z vlastných zdrojov. „Kvalitu pitnej vody vo verejnom vodovode 
pravidelne kontrolujeme a sledujeme, aby spĺňala najprísnejšie kritériá určené na ľudskú spotrebu. Majitelia 
domácich studní však často ani netušia, či ich vlastný vodný zdroj vyhovuje stanovenej kvalite a normám,“ 
zdôvodnila hovorkyňa PVPS Božena Dická. 

Dodala, že najčastejším problémom domácich studní býva zvýšený obsah dusičnanov alebo iných 
mikrobiologických ukazovateľov, najmä v poľnohospodársky využívaných alebo často zaplavovaných oblastiach. 
Dusičnany a dusitany, ktoré presahujú limitné hodnoty, ohrozujú pri akútnom pôsobení najmä zdravie dojčiat, pri 
dlhodobom príjme však zvyšujú riziko vzniku niektorých závažných ochorení. „Takýmito aktivitami, ako je 
bezplatná analýza, môžeme ľahšie predísť vážnym zdravotným rizikám a následkom dlhodobej konzumácie 
nevhodnej vlastnej pitnej vody,“ vyzýva Dická. 

Obyvatelia regiónov v pôsobnosti PVPS, ktorí využívajú vlastné studne, si môžu dať analyzovať dusičnany vo 
štvrtok 21. marca v čase od 7. do 13. hodiny. Podmienkou je priniesť minimálne 100 mililitrov vzorky pitnej vody v 
čistej a označenej fľaši na vrátnicu spoločnosti v Poprade alebo v pobočkách v Spišskej Novej Vsi a Starej 

Ľubovni. „Pri tejto príležitosti ponúkneme aj zľavu na minimálny rozbor vody v zmysle vyhlášky ministerstva 
zdravotníctva. Jeho súčasťou bude fyzikálno-chemická, mikrobiologická a biologická analýza vody s cieľom 
posúdenia jej kvality a vhodnosti použitia na pitie. Záujemcovia si môžu objednať uvedený rozbor až do piatka. 
Vzorky odoberú pracovníci laboratória po dohode so zákazníkom,“ upozornila Dická. 

Zároveň dodala, že v rámci dňa otvorených dverí pripravili počas tohto týždňa exkurzie pre školské kolektívy 
do vybraných vodárenských objektov a čistiarní odpadových vôd. O túto aktivitu podľa nej každoročne prejavuje 
veľký záujem mnoho študentov. „V posledných obdobiach sme zaevidovali viac ako 300 návštevníkov našich 
vodárenských zariadení nielen v rámci Svetového dňa vody, ale aj počas celého školského roka,“ doplnila 
hovorkyňa s tým, že žiaci a študenti majú možnosť navštíviť rôzne výrobné procesy, pre návštevníkov sú 
pripravené prehliadky exteriérov i zaujímavé prezentácie. 

Svetový deň vody je venovaný naliehavej téme dostupnosti vody pre všetkých. V tomto roku sa zaoberá na 
základe cieľov udržateľného rozvoja riešením vodnej krízy, hľadá dôvody, prečo množstvo ľudí zostáva bez tejto 
životodarnej tekutiny. Dvadsiaty druhý marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody Organizáciou Spojených 
národov. „Oslava dňa vody je mimoriadnou príležitosťou pripomenúť širokej verejnosti dôležitosť vody,“ uzatvára 
Dická. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Neviete, či máte dobrú vodu? Dajte si ju skontrolovať 
[19.03.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22078943/neviete-ci-mate-dobru-vodu-dajte-si-ju-skontrolovat.html 

 
 

Bezplatnú analýzu vzoriek budú robiť v troch mestách na Spiši. 
POPRAD. Počas osláv Svetového dňa vody, ktoré pripadajú na piatok 22. marca, Podtatranská vodárenská 

prevádzková spoločnosť (PVPS) pripravila svoju najžiadanejšiu aktivitu. Tou je bezplatná analýza pitnej vody na 
dusičnany z vlastných zdrojov. 

“Kvalitu pitnej vody vo verejnom vodovode pravidelne kontrolujeme a sledujeme, aby spĺňala najprísnejšie 
kritériá určené na ľudskú spotrebu. Majitelia domácich studní však často ani netušia, či ich vlastný vodný zdroj 
vyhovuje stanovenej kvalite a normám,” zdôvodnila hovorkyňa PVPS Božena Dická. 

Nebezpečný dusík 

https://www.dobrenoviny.sk/c/158300/majitelia-vlastnych-zdrojov-v-poprade-si-mozu-dat-vodu-otestovat
https://spis.korzar.sme.sk/c/22078943/neviete-ci-mate-dobru-vodu-dajte-si-ju-skontrolovat.html


Dická dodala, že najčastejším problémom domácich studní býva zvýšený obsah dusičnanov alebo iných 
mikrobiologických ukazovateľov, najmä v poľnohospodársky využívaných alebo často zaplavovaných oblastiach. 

Dusičnany a dusitany, ktoré presahujú limitné hodnoty, ohrozujú pri akútnom pôsobení najmä zdravie dojčiat, 
pri dlhodobom príjme zvyšujú riziko vzniku niektorých závažných ochorení. 

“Takýmito aktivitami, ako je bezplatná analýza, môžeme ľahšie predísť vážnym zdravotným rizikám a 
následkom dlhodobej konzumácie nevhodnej vlastnej pitnej vody,” vyzýva Dická. 

Nosiť vodu do vodární 
Obyvatelia regiónov v pôsobnosti PVPS, ktorí využívajú vlastné studne, si môžu dať analyzovať dusičnany vo 

štvrtok 21. marca v čase od 7.00 do 13.00 hod. 
Podmienkou je priniesť minimálne 100 mililitrov vzorky pitnej vody v čistej a označenej fľaši na vrátnicu 

spoločnosti v Poprade alebo v pobočkách v Spišskej Novej Vsi a Starej Ľubovni. 

“Pri tejto príležitosti ponúkneme aj zľavu na minimálny rozbor vody v zmysle vyhlášky ministerstva 
zdravotníctva. Jeho súčasťou bude fyzikálno-chemická, mikrobiologická a biologická analýza vody s cieľom 
posúdenia jej kvality a vhodnosti použitia na pitie. Záujemcovia si môžu objednať uvedený rozbor až do piatka. 
Vzorky odoberú pracovníci laboratória po dohode so zákazníkom,” upozornila Dická. 

Aktivity pre školy 
V rámci dňa otvorených dverí pripravili počas tohto týždňa exkurzie pre školské kolektívy do vybraných 

vodárenských objektov a čistiarní odpadových vôd. 
O túto aktivitu podľa nej každoročne prejavuje veľký záujem mnoho študentov. 
“V posledných obdobiach sme zaevidovali viac ako 300 návštevníkov našich vodárenských zariadení nielen v 

rámci Svetového dňa vody, ale aj počas celého školského roka,” doplnila hovorkyňa s tým, že žiaci a študenti 
majú možnosť navštíviť rôzne výrobné procesy, pre návštevníkov sú pripravené prehliadky exteriérov i zaujímavé 
prezentácie. 

Svetový deň vody je venovaný naliehavej téme dostupnosti vody pre všetkých. 
V tomto roku sa zaoberá na základe cieľov udržateľného rozvoja riešením vodnej krízy, hľadá dôvody, prečo 

množstvo ľudí zostáva bez tejto životodarnej tekutiny. 
Dvadsiaty druhý marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody Organizáciou Spojených národov. 
“Oslava dňa vody je mimoriadnou príležitosťou pripomenúť širokej verejnosti dôležitosť vody,” uzatvára Dická. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Majitelia vlastných zdrojov v Poprade si môžu dať vodu otestovať 
[19.03.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 
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Ilustračné foto.. Foto: TASR/Pavol Ďurčo 
Najčastejším problémom domácich studní býva zvýšený obsah dusičnanov alebo iných mikrobiologických 

ukazovateľov, najmä v poľnohospodársky využívaných alebo často zaplavovaných oblastiach. 
Poprad 19. marca (TASR) – Počas osláv Svetového dňa vody, ktoré pripadajú na piatok 22. marca, si 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (PVPS) aj tento rok pripravila svoju najžiadanejšiu aktivitu. 
Tou je bezplatná analýza pitnej vody na dusičnany z vlastných zdrojov. „Kvalitu pitnej vody vo verejnom vodovode 
pravidelne kontrolujeme a sledujeme, aby spĺňala najprísnejšie kritériá určené na ľudskú spotrebu. Majitelia 
domácich studní však často ani netušia, či ich vlastný vodný zdroj vyhovuje stanovenej kvalite a normám,“ 
zdôvodnila hovorkyňa PVPS Božena Dická. Dodala, že najčastejším problémom domácich studní býva zvýšený 
obsah dusičnanov alebo iných mikrobiologických ukazovateľov, najmä v poľnohospodársky využívaných alebo 
často zaplavovaných oblastiach. Dusičnany a dusitany, ktoré presahujú limitné hodnoty, ohrozujú pri akútnom 
pôsobení najmä zdravie dojčiat, pri dlhodobom príjme však zvyšujú riziko vzniku niektorých závažných ochorení. 
„Takýmito aktivitami, ako je bezplatná analýza, môžeme ľahšie predísť vážnym zdravotným rizikám a následkom 
dlhodobej konzumácie nevhodnej vlastnej pitnej vody,“ vyzýva Dická. Obyvatelia regiónov v pôsobnosti PVPS, 
ktorí využívajú vlastné studne, si môžu dať analyzovať dusičnany vo štvrtok 21. marca v čase od 7. do 13. hodiny. 
Podmienkou je priniesť minimálne 100 mililitrov vzorky pitnej vody v čistej a označenej fľaši na vrátnicu 
spoločnosti v Poprade alebo v pobočkách v Spišskej Novej Vsi a Starej Ľubovni. „Pri tejto príležitosti 

ponúkneme aj zľavu na minimálny rozbor vody v zmysle vyhlášky ministerstva zdravotníctva. Jeho súčasťou bude 
fyzikálno-chemická, mikrobiologická a biologická analýza vody s cieľom posúdenia jej kvality a vhodnosti použitia 
na pitie. Záujemcovia si môžu objednať uvedený rozbor až do piatka. Vzorky odoberú pracovníci laboratória po 
dohode so zákazníkom,“ upozornila Dická. Zároveň dodala, že v rámci dňa otvorených dverí pripravili počas tohto 
týždňa exkurzie pre školské kolektívy do vybraných vodárenských objektov a čistiarní odpadových vôd. O túto 
aktivitu podľa nej každoročne prejavuje veľký záujem mnoho študentov. „V posledných obdobiach sme 
zaevidovali viac ako 300 návštevníkov našich vodárenských zariadení nielen v rámci Svetového dňa vody, ale aj 
počas celého školského roka,“ doplnila hovorkyňa s tým, že žiaci a študenti majú možnosť navštíviť rôzne 
výrobné procesy, pre návštevníkov sú pripravené prehliadky exteriérov i zaujímavé prezentácie. Svetový deň 
vody je venovaný naliehavej téme dostupnosti vody pre všetkých. V tomto roku sa zaoberá na základe cieľov 
udržateľného rozvoja riešením vodnej krízy, hľadá dôvody, prečo množstvo ľudí zostáva bez tejto životodarnej 

http://www.teraz.sk/regiony/poprad-majitelia-vlastnych-zdrojov-si/384768-clanok.html


tekutiny. Dvadsiaty druhý marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody Organizáciou Spojených národov. „Oslava 
dňa vody je mimoriadnou príležitosťou pripomenúť širokej verejnosti dôležitosť vody,“ uzatvára Dická. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Ktoré sú to? Obce v Spišskonovoveskom okrese, kde nevyhrali Čaputová 

ani Šefčovič 
[19.03.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/ktore-su-to-obce-v-spisskonovoveskom-okrese-kde-nevyhrali-caputova-ani-
sefcovic-325588 

 
 

Nevyhral v nich ani jeden z postupujúcich kandidátov do druhého kola prezidentských volieb. Pozrite si, ktoré 
obce v rámci okresu Spišská Nová Ves to sú. 

Výsledky prvého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky sú už dobre známe. Do toho druhého postúpili 
Zuzana Čaputová so ziskom 40,57 % hlasov a spolu s ňou Maroš Šefčovič so ziskom 18,66 % hlasov. 

Ak sa pozrieme na výsledky okresu Spišská Nová Ves tak zistíme, že aj v ňom bola najúspešnejšia rovnaká 

dvojica a v tom istom poradí. Čaputová tu dosiahla 33,69 % a Šefčovič získal 18,52 %. To isté platí aj pre 
samotné mesto Spišskú Novú Ves. I tu vyhrala Čaputová (38,41 %) a druhý skončil Šefčovič (19,41 %). 

No teraz sme zaostrili na tie obce v rámci nášho okresu, kde nevyhrala Zuzana Čaputová a prvé miesto tam 
neobsadil ani Maroš Šefčovič. Viete, ktoré sú to? Pozrite si nasledujúcu fotogalériu. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

14. Svetový deň vody aj v Poprade: Majitelia studní si môžu dať vodu otestovať 
[19.03.2019; dnes24.sk; Poprad; 00:00; TASR] 
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V rámci osláv Svetového dňa vody, ktorý pripadá na piatok 22. marca si majitelia vlastných zdrojov môžu dať 
vodu otestovať na dusičnany. 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (PVPS) aj tento rok pripravila svoju najžiadanejšiu aktivitu. 
Tou je bezplatná analýza pitnej vody na dusičnany z vlastných zdrojov. „Kvalitu pitnej vody vo verejnom vodovode 
pravidelne kontrolujeme a sledujeme, aby spĺňala najprísnejšie kritériá určené na ľudskú spotrebu. Majitelia 
domácich studní však často ani netušia, či ich vlastný vodný zdroj vyhovuje stanovenej kvalite a normám,“ 
zdôvodnila hovorkyňa PVPS Božena Dická. 

Dodala, že najčastejším problémom domácich studní býva zvýšený obsah dusičnanov alebo iných 
mikrobiologických ukazovateľov, najmä v poľnohospodársky využívaných alebo často zaplavovaných oblastiach. 
Dusičnany a dusitany, ktoré presahujú limitné hodnoty, ohrozujú pri akútnom pôsobení najmä zdravie dojčiat, pri 
dlhodobom príjme však zvyšujú riziko vzniku niektorých závažných ochorení. „Takýmito aktivitami, ako je 
bezplatná analýza, môžeme ľahšie predísť vážnym zdravotným rizikám a následkom dlhodobej konzumácie 
nevhodnej vlastnej pitnej vody,“ vyzýva Dická. 

Obyvatelia regiónov v pôsobnosti PVPS, ktorí využívajú vlastné studne, si môžu dať analyzovať dusičnany vo 
štvrtok 21. marca v čase od 7. do 13. hodiny. Podmienkou je priniesť minimálne 100 mililitrov vzorky pitnej vody v 
čistej a označenej fľaši na vrátnicu spoločnosti v Poprade alebo v pobočkách v Spišskej Novej Vsi a Starej 

Ľubovni. „Pri tejto príležitosti ponúkneme aj zľavu na minimálny rozbor vody v zmysle vyhlášky ministerstva 
zdravotníctva. Jeho súčasťou bude fyzikálno-chemická, mikrobiologická a biologická analýza vody s cieľom 
posúdenia jej kvality a vhodnosti použitia na pitie. Záujemcovia si môžu objednať uvedený rozbor až do piatka. 
Vzorky odoberú pracovníci laboratória po dohode so zákazníkom,“ upozornila Dická. 

Zároveň dodala, že v rámci dňa otvorených dverí pripravili počas tohto týždňa exkurzie pre školské kolektívy 
do vybraných vodárenských objektov a čistiarní odpadových vôd. O túto aktivitu podľa nej každoročne prejavuje 
veľký záujem mnoho študentov. „V posledných obdobiach sme zaevidovali viac ako 300 návštevníkov našich 
vodárenských zariadení nielen v rámci Svetového dňa vody, ale aj počas celého školského roka,“ doplnila 
hovorkyňa s tým, že žiaci a študenti majú možnosť navštíviť rôzne výrobné procesy, pre návštevníkov sú 
pripravené prehliadky exteriérov i zaujímavé prezentácie. 

https://spisska.dnes24.sk/ktore-su-to-obce-v-spisskonovoveskom-okrese-kde-nevyhrali-caputova-ani-sefcovic-325588
https://spisska.dnes24.sk/ktore-su-to-obce-v-spisskonovoveskom-okrese-kde-nevyhrali-caputova-ani-sefcovic-325588
https://poprad.dnes24.sk/svetovy-den-vody-aj-v-poprade-majitelia-studni-si-mozu-dat-vodu-otestovat-325577
https://poprad.dnes24.sk/svetovy-den-vody-aj-v-poprade-majitelia-studni-si-mozu-dat-vodu-otestovat-325577


Svetový deň vody je venovaný naliehavej téme dostupnosti vody pre všetkých. V tomto roku sa zaoberá na 
základe cieľov udržateľného rozvoja riešením vodnej krízy, hľadá dôvody, prečo množstvo ľudí zostáva bez tejto 
životodarnej tekutiny. Dvadsiaty druhý marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody Organizáciou Spojených 
národov.*** „Oslava dňa vody je mimoriadnou príležitosťou pripomenúť širokej verejnosti dôležitosť vody,“*** 
uzatvára Dická. 

foto: ilustračné 
Testuje sa nielen voda, ale napríklad aj autá. Pred Rallye Tatry pod Kráľovou hoľou takto testovali Ford Fiesta 

R5. 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

15. V Spišskej sa budú odovzdávať Ceny mesta: Vieme, komu sa ujde pocty 
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Dostane sa im pocty. Cenu mesta za rok 2018 v Spišskej Novej Vsi udelia dvom organizáciám. Pozrite si, 

kto to bude. 
V pondelok popoludní zasadalo druhýkrát v tomto roku v Spišskej Novej Vsi mestské zastupiteľstvo. Okrem 

iného poslanci rozhodli aj o laureátoch, ktorí získajú Cenu mesta za rok 2018. 
Cena mesta je udeľovaná osobám a kolektívom za: vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, 

technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti; činnosť, ktorou sa významným spôsobom 
ovplyvnil hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagácia doma i v zahraničí; záchranu ľudských životov a 
majetku mesta a jeho občanov. 

Cenu možno udeliť jednotlivcovi za dlhoročnú spoločensky významnú činnosť, ktorou sa výrazne zaslúžil o 
rozvoj a reprezentáciu mesta alebo kolektívu, ktorý viac rokov svojou prácou a aktivitou prináša trvalé hodnoty. 

V zmysle Štatútu ceny mesta laureátovi ocenenia je odovzdaná pamätná listina opatrená odtlačkom mestskej 
pečate a podpisom primátora a finančná odmena vo výške 500 eur. Kancelárii primátora bolo doručených trinásť 
návrhov na udelenie Ceny mesta za rok 2018. 

Komu sa ujde pocty? 
Cenu mesta podľa rozhodnutia poslancov dostane aj Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dedinky, filiálka 

Stratená, v zastúpení ThDr. Radomír Bodziony, PhD., farár 
Prinášame vám zároveň aj znenie návrhu na udelenie Ceny mesta za mimoriadny prínos pri zachovaní 

kultúrneho dedičstva a významnú podporu rozvoja cestovného ruchu mesta: 
Mesto Spišská Nová Ves v roku 2018 oslávilo 750. výročie od prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti sa 

konalo veľa aktivít a podujatí, ktoré túto významnú udalosť pripomenuli. Jednou veľmi vítanou a nečakanou 
udalosťou bola, pre mesto úspešná, internetová súťaž na podporu obnovy diel Majstra Pavla z Levoče, 
prostredníctvom projektu Poklady môjho srdca, ktorý realizovala nadácia súkromnej banky. 

Spišskonovovešťania v ľudovom hlasovaní ukázali správny lokálpatriotizmus, a tak sa súsošie kalvárie z 
farského kostola Nanebovzatia Panny Márie dočkalo reštaurovania. Spolu s obnovou kalvárie sa vďaka práci 
historikov udiala vzácna vec nájdenie a následná oprava sochy Márie Magdalény, ktorá podľa všetkých 
dostupných zistení patrila ku spišskonovoveskej kalvárii a za nejasných okolností sa od diela oddelila a bola 
premiestnená do obce Stratená. Vedci uvádzajú, že od rozdelenia súsošia po jeho opätovné scelenie ubehlo 250 
rokov. Tento jav môžeme, a to nielen v umeleckej sfére a historickej vzácnosti, považovať za unikát. Majster 
Pavol z Levoče patrí k najznámejším slovenským umelcom stredoveku. Jeho diela patria k pokladom slovenskej i 
európskej kultúry. 

Obyvatelia mesta Spišská Nová Ves môžu byť právom hrdí na skutočnosť, že vzácne umenie je nám na 

dosah ruky a tým vieme celému svetu ponúknuť skutočný umelecký, cestovateľský a v neposlednom rade 
duchovný zážitok. Vďaka aktívnemu prístupu pána dekana Slavomíra Gallika, svedomitej práci historikov a 
reštaurátorov, ochote pána farára Radomíra Bodzionyho a nezištnej štedrosti veriacich z filiálky Stratená sa dielo 
svetového umelca spojilo. Práve vďaka ochote a ústretovosti farníkov z obce Stratená vzniklo a znovu sa spojilo 
dielo medzinárodného významu, ktoré prinesie zvýšenie návštevnosti nášho mesta. 

Týmto pokladom sa mesto Spišská Nová Ves môže patrične hrdiť doma i v zahraničí. Je to najvzácnejšia 

pamiatka a umelecké dielo zároveň v našom meste. Z týchto dôvodov máme za to, že počin veriacich v obci 
Stratená je hodný ocenenia a udelenie Ceny mesta je vyjadrením vďaky za osobitný prínos pre naše mesto a 
jeho zveľaďovanie, ktoré sa tak môže oficiálne propagovať doma i v zahraničí skrz majstrovské dielo svetového 
charakteru. 

Aj zoo 
Cenu mesta za rok 2018 si prevezme aj zoo Spišská Nová Ves. Prinášame vám zároveň aj znenie návrhu na 

uvedené ocenenie: 
Najmladšia zoologická záhrada na Slovensku sa stala jedným z turistických symbolov mesta. Rozkladá sa na 

ploche osem hektárov v priestore historického Madaras parku. Na čele obetavých nadšencov, ktorí ju od roku 
1989 zveľaďujú stál jej prvý riaditeľ Karol Dzurik st., ktorého neskôr vystriedala Jana Dzuriková. V súčasnosti 

https://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-budu-odovzdavat-ceny-mesta-vieme-komu-sa-ujde-pocty-325549


pracuje v zoo 13 stálych zamestnancov. Zoo sa stala v roku 2000 príspevkovou organizáciou mesta a zároveň je 
členom UCSZ (Únie českých a slovenských ZOO) a Euroázijskej regionálnej asociácie zoologických záhrad a 
akvárií (ERAZA). 

Starostlivosťou a prezentáciou desiatok druhov zvierat, medzi ktorými nechýbajú ani svetovo ohrozené druhy, 
je významným prvkom edukačného systému v Spišskej Novej Vsi. Pravidelné jarné a letné ZOO krúžky majú v 

našej verejnosti veľký ohlas, rovnako ako kultúrne podujatia typu Strašidelná noc, Deň Zeme a Deň detí v zoo. 
Naša zoologická záhrada sa, okrem významnej chovateľskej a vzdelávacej činnosti, venuje aj výskumnej činnosti 
– napr. v spolupráci s Múzeom Spiša sa podieľala na výskume jaskynného medveďa. Adopcie zvierat sú zase 
zdôraznením spoločenskej zodpovednosti podnikateľských subjektov v našom regióne, ale i mimo neho. 

Je nutné vyzdvihnúť inovatívny prístup zamestnancov zoo k celému areálu, ktorý dostáva z roka na rok 
atraktívnejšiu podobu. Napriek svojim skromným rozmerom patrí k intenzívne navštevovaným atrakciám Spiša, v 
posledných rokoch prekračuje počet návštevníkov hranicu 100-tisíc ľudí ročne (v roku 2018 ju navštívilo 
rekordných 114-tisíc ľudí). Nezanedbateľná je aj prezentácia zoo formou každoročných výročných správ, 
publikácií alebo nedávnym vydaním eurobankovky. Úspešná činnosť spišskonovoveskej zoologickej záhrady, jej 
obľúbenosť a odborné kvality potvrdené i odbornou verejnosťou, jej vzdelávacia činnosť a permanentný rozvoj 
predurčujú túto inštitúciu k udeleniu Ceny mesta ako uznanie doterajšej práce jej všetkých zamestnancov pri 
príležitosti 30-tich rokov zoo v Spišskej Novej Vsi. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
[Späť na obsah] 
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24hod.sk Z domova 
Ilustračné foto.. 
Poprad 19. marca (TASR) – Počas osláv Svetového dňa vody, ktoré pripadajú na piatok 22. marca, si 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (PVPS) aj tento rok pripravila svoju najžiadanejšiu aktivitu. 
Tou je bezplatná analýza pitnej vody na dusičnany z vlastných zdrojov. „Kvalitu pitnej vody vo verejnom vodovode 
pravidelne kontrolujeme a sledujeme, aby spĺňala najprísnejšie kritériá určené na ľudskú spotrebu. Majitelia 
domácich studní však často ani netušia, či ich vlastný vodný zdroj vyhovuje stanovenej kvalite a normám,“ 
zdôvodnila hovorkyňa PVPS Božena Dická. 

Dodala, že najčastejším problémom domácich studní býva zvýšený obsah dusičnanov alebo iných 
mikrobiologických ukazovateľov, najmä v poľnohospodársky využívaných alebo často zaplavovaných oblastiach. 
Dusičnany a dusitany, ktoré presahujú limitné hodnoty, ohrozujú pri akútnom pôsobení najmä zdravie dojčiat, pri 
dlhodobom príjme však zvyšujú riziko vzniku niektorých závažných ochorení. „Takýmito aktivitami, ako je 
bezplatná analýza, môžeme ľahšie predísť vážnym zdravotným rizikám a následkom dlhodobej konzumácie 
nevhodnej vlastnej pitnej vody,“ vyzýva Dická. 

Obyvatelia regiónov v pôsobnosti PVPS, ktorí využívajú vlastné studne, si môžu dať analyzovať dusičnany vo 
štvrtok 21. marca v čase od 7. do 13. hodiny. Podmienkou je priniesť minimálne 100 mililitrov vzorky pitnej vody v 
čistej a označenej fľaši na vrátnicu spoločnosti v Poprade alebo v pobočkách v Spišskej Novej Vsi a Starej 

Ľubovni. „Pri tejto príležitosti ponúkneme aj zľavu na minimálny rozbor vody v zmysle vyhlášky ministerstva 
zdravotníctva. Jeho súčasťou bude fyzikálno-chemická, mikrobiologická a biologická analýza vody s cieľom 
posúdenia jej kvality a vhodnosti použitia na pitie. Záujemcovia si môžu objednať uvedený rozbor až do piatka. 
Vzorky odoberú pracovníci laboratória po dohode so zákazníkom,“ upozornila Dická. 

Zároveň dodala, že v rámci dňa otvorených dverí pripravili počas tohto týždňa exkurzie pre školské kolektívy 
do vybraných vodárenských objektov a čistiarní odpadových vôd. O túto aktivitu podľa nej každoročne prejavuje 
veľký záujem mnoho študentov. „V posledných obdobiach sme zaevidovali viac ako 300 návštevníkov našich 
vodárenských zariadení nielen v rámci Svetového dňa vody, ale aj počas celého školského roka,“ doplnila 
hovorkyňa s tým, že žiaci a študenti majú možnosť navštíviť rôzne výrobné procesy, pre návštevníkov sú 
pripravené prehliadky exteriérov i zaujímavé prezentácie. 

Svetový deň vody je venovaný naliehavej téme dostupnosti vody pre všetkých. V tomto roku sa zaoberá na 
základe cieľov udržateľného rozvoja riešením vodnej krízy, hľadá dôvody, prečo množstvo ľudí zostáva bez tejto 
životodarnej tekutiny. Dvadsiaty druhý marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody Organizáciou Spojených 
národov. „Oslava dňa vody je mimoriadnou príležitosťou pripomenúť širokej verejnosti dôležitosť vody,“ uzatvára 
Dická. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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17. Pod lučenecké koše príde Žilina 
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Mužstvo BKM čaká v stredu večer zápas 33. kola. 
LUČENEC. V basketbalovej extralige je na programe už 33. extraligové kolo. Rozbehnutí basketbalisti 

Lučenca sa vrátia pod domáce koše. 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Zimný pohár ukoristili futbalisti Radzoviec 
V tíme BKM vládne spokojnosť. Celý mančaft na čele s trénerom Tiborom Jánym prežíva úspešný marec. K 

nohám im padli Levice, Prievidza a naposledy aj Spišská Nová Ves. Novohradčania podľahli iba Interu. 

Lučenec bude chcieť dobrú formu potvrdiť aj v ďalšom zápase proti piatej Žiline. 
Zápas BKM Lučenec - PP & TV Raj Žilina sa odohrá v stredu 20. marca od 18.00 hod. v športovej hale Arena. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Spoko zo Smola a Hrušky vypúšťa sólový singel Plamene 
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24hod.sk Gala Hudba 
Tagy: Smola a Hrušky 
Po 21 rokoch na scéne a desiatkach skladieb, ktoré Jozef Kramár napísal pre iných umelcov a prevažne pre 

domovskú skupinu Smola a Hrušky, vychádza jeho prvá sólová skladba Plamene, v ktorej sa prezentuje pod 
umeleckým menom Spoko. 

Jedným zo spúšťačov sólového projektu je viac ako 3-ročná práca na dokumentárnom filme 0:52, ktorý je z 
basketbalového prostredia a približuje nielen návrat Spoka ako kedysi dlhoročného hráča pod domáce koše, ale 
aj dramatický priebeh a pozadie klubu v Spišskej Novej Vsi, prepletený výraznými postavami a príbehmi 

osobností zo športovej i hudobnej scény. Počas tvorby tohto dokumentu zložil Spoko skladby, ktoré sú svojou 
emóciou a výpoveďou odlišné v porovnaní s tým, čo produkuje jeho kapela. 

„Chcel som ukázať viac z mojej duše. Už počas prvých tónov je zjavné, že atmosféra skladby a jej lyrická 
výpoveď siaha do tajomných a citlivých komnát mojej autorskej tvorby. Dlho som váhal, či má zmysel začínať 
prakticky odznova nový projekt, obzvlášť, keď sa nám so skupinou darí a pracovne aj ľudsky si rozumieme. 
Prehrabal som šuplíky, v ktorých mám desiatky nápadov a skladieb, ktoré potrebovali dozrieť a teraz prišiel ten 
správny čas. Ďalším impulzom boli kolegovia z branže, zvukári či producenti, ktorí ma dlhodobo presviedčali, že 
by som mal ukázať aj inú tvar môjho umeleckého prejavu a využiť potenciál svojho hlasu. Pamätám si presne na 
moment, keď som púšťal dlhoročnému kamarátovi, ktorý pôsobí ako hudobný manažér, demo skladby zložené 
pre duo Alžbeta a Júlia. Vyberali sme pre nich singel a on sa ma opýtal, že kto spieva na tej nahrávke. Odpovedal 
som mu s malou dušičkou, že prepáč ja, lebo som nemal pri sebe žiadnu speváčku. Vyjadril svoje prekvapenie, 
že práve naopak, za celú tú dobu, čo sa poznáme ma takto nevníma a prečo to nevydám ako sólovú vec. Oslovilo 
ho to a mňa výrazne nakoplo, keď podotkol, že spevákov s mojou farbou hlasu a uveriteľnosťou je málo a mal by 
som tie skladby nahrať sám.“, opisuje svoje pocity a prvé signály od okolia Spoko Kramár. 

Prvý videoklip k singlu Plamene sa natáčal v Kanade, v magickej prírode a okolí rieky Niagara. Za výbornou 
prácou s kamerou a vizuálnou poéziou výsledného klipu stojí Martin Krestián Documentary. Video vzniklo práve 
počas natáčania ďalších scén do spomínaného filmového dokumentu 0:52, ktorého príbeh zavial tvorcov až za 
Atlantický oceán. 

Na skladbe Plamene sa hudobne podieľal aj Spokov kolega z kapely Smola a Hrušky Matúš Miženko, ktorý 
nahral trúbky, precítené zbory naspievala Blanka Richnavská, a mixáž a zvuk mal na starosti Pavol Fecík z 
nahrávacieho štúdia Recording Studio 11.11. Spoko aktuálne pracuje na ďalších skladbách pre svoj sólový 
projekt, z ktorého plánuje vydať EP a odohrať pár exkluzívnych koncertov s hosťami. 

Nový singel Plamene nájdeš na všetkých streamovacích hudobných službách ako sú – iTunes, Spotify, 
Deezer a pod. Oficiálny videoklip: htt 

Martin Hlavatý / manažér Smola a Hrušky 
Foto: Martin Krestián, archív SaH 
Tagy: Smola a Hrušky 
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19. Máte kvalitnú vodu? Dajte si ju bezplatne skontrolovať 
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Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK 
Od zajtra do piatka si môžete dať zadarmo skontrolovať kvalitu vašej vody. Záujemcom počas presne 

stanoveného dátumu (20. 3., 21. 3. alebo 22. 3.) poskytnú bezplatné orientačné analýzy vôd zo studní. 
O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia, preto je vhodné nechať si ju skontrolovať 

minimálne jeden až dvakrát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality 
pitnej vody. Naopak, kvalita vody z verejných vodovodov je neustále kontrolovaná jej dodávateľmi i orgánmi 
verejného zdravotníctva. 

Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych 
zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda 
musí byť zdravotne bezpečná, teda jej krátkodobé ani dlhodobé používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej 
kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického. 

Čo robiť, ak máte záujem o bezplatné vyšetrenie vzoriek vôd: 
voda – minimálne 0,2 litra – musí byť odobratá do čistej PET fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej 

nebolo nič skladované, 
pred odobratím vzorky, vodu dostatočne odpustite aspoň na dve až tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné 

potrubie a odpustila voda, ktorá sa nachádzala v potrubí, 
fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou a uzavrite, 
fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte, či ide o kopanú, vŕtanú studňu a uveďte adresu, 

na ktorej sa nachádza, 
prineste vzorku vody na vyšetrenie čo najskôr po odbere vody do budovy Úradu verejného zdravotníctva SR 

alebo príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 
Bezplatné analýzy vôd z domácich studní a poradenstvo v oblasti zásobovania, bezpečnosti a kvality pitnej 

vody: 
Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, Bratislava: 21.03.2019 od 9.00 h. – 11.30 h., kontakt: 

02/49284383, 02/49284375 
RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava: 20.03.2019 od 8:00 h. – 

13:00 h., kontakt: 0917 426 210, 0918 657 976 
RÚVZ so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, Poprad: 21.03.2019 od 8.00 h – 13.00 h., kontakt: 052/7764452 
RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši, Banícka 5, Veľký Krtíš: 21.03.2019 od 8.00 h. do 11.00 h., kontakt: 

047/4812722, 047/4812723, 047/4830747 
RÚVZ so sídlom v Leviciach, Ul. Komenského 4, Levice: 21.03.2019 v čase úradných hodín, kontakt: 

036/6312899 
RÚVZ so sídlom v Lučenci, Petőfiho ulica č. 1, Lučenec: 21.03.2019 od 7.30 h – do 10.00 h., kontakt: 

047/4323571 
RÚVZ so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, Nitra: 21.03.2019 od 8.00 h. – 12.00 h., kontakt: 037/6560431, 

037/6560432, 037/6560430 
RÚVZ so sídlom v Trnave, poradenstvo v oblasti pitnej vody na adrese Limbová 6, Trnava a odber vzoriek 

vody na adrese Halenárska 23, Trnava: 21.03.2019 od 8.00 h. – 15.00 h, kontakt pre odbery: 033/5511475, 
kontakt pre poradenstvo: 033/5512862, 033/5354596 

RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, Dolný Kubín: 21.03.2019 od 8.00 h – 13.00 h., kontakt: 
0915 468 180, 043/5504834, 043/5504830 a 043/5504822 

RÚVZ so sídlom v Senici, Kolónia 557, Senica: 21.03.2019 od 8.00 h. – 14.00 h, kontakt: 0917 454 058, 
034/6909328, 034/6909330 

RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice: 21.03.2019 od 8.00 h. – 12.00 h., kontakt: 055/611 42 19, 
055/611 42 64 

RÚVZ so sídlom v Žiline, Vojtecha Spanyola 27, Žilina: 21.03.2019 od 8.00 h. – 12.00 h., kontakt: 0911 600 
205 

RÚVZ so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, Čadca: 21.03.2019 od 8.00 h. – 11.00 h. a od 11.30 h. – 13.30 h., 
kontakt: 041/4302650 a 0919371298 

RÚVZ so sídlom v Trenčíne, Nemocničná ulica č.4, Trenčín: 21.03.2019 od 7.00 h. – 14.00 h., kontakt: 
032/6509554 

RÚVZ so sídlom v Galante, Hodská č. 2352/62 (areál Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša, Galanta): 
21.03.2019 od 8.00 h. – 12.00 h., kontakt: 031/7833429, 031/7833326 

RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica: 21.03.2019 od 
7.00 h. – 10.45. h., kontakt: 042/4450241, 042/4450242, 042/4450243 

RÚVZ so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, Zvolen: 21.03.2019 od 8.00 h – 12.00 h., kontakt: 
045/5552354 
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RÚVZ so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79, Svidník: 21.03.2019 od 8.00 h. – 13.00 h., kontakt: 
054/7880027 

RÚVZ so sídlom v Martine, Ul. Kuzmányho č. 27, Martin: 21.03.2019 od 8.00 h. – 12.00 h., kontakt: 
043/4012931, 0911 766 750 

RÚVZ so sídlom v Prešove, Hollého 5, Prešov: 21.03.2019 od 8.00 h. – 13.30 h., kontakt: 051/7580318, 
051/7580346, 051/7580313 

RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš: 21.03.2019 od 9.00 h. – 12.00 h. (zber 
vzoriek), od 9.00 h. – 14.00 h. (konzultácie), kontakt: 044/5521278 

RÚVZ so sídlom v Komárne, Mederčská 39, Komárno: 21.03.2019 od 8.00 h. – 15.00 h., kontakt: 
035/7702626 

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, Stará Ľubovňa: 21.03.2019, od 7.00 h. – 12.00 h., 
kontakt: 052/42 80 133, 052/42 80 130 

RÚVZ so sídlom v Humennom, Ul. 26 novembra 1507/2, Humenné: 21.03.2019, v čase úradných hodín, 
kontakt: 057/775 5045 

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica: 21.03.2019 od 8.00 h do 14.00 h., 
kontakt: 048/4367 748, 048/4367761 

RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, Trebišov: 22.03.2019 od 8.00 h. – 14.00 h., kontakt: 
056/6681272, 056/6681276 

RÚVZ so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, Bardejov: 22.03.2019 od 8.00 h. – 13.00 h., kontakt: 
054/4880710, 054/4880711, 0903 641 887 

RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856/90, Topoľčany: 22.03.2019 od 8.00 h. – 14.00 h., kontakt: 
0911 127 131 

RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská ulica č. 13, Nové Zámky: 22.03.2019 od 8.00 h. – 13.00 h., 
kontakt: 035/6400992 

RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná č. 8, Bojnice: 22.03.2019 od 8.00 h. – 12.00 h, kontakt: 
046/5192056 

RÚVZ so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, Michalovce: 22.03.2019 od 8.00 h do 13.00 h., kontakt: 
056/6880630 

RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou: bližšie informácie k aktivitám počas Svetového dňa vody 2019 
došpecifikuje v najbližšom čase na svojej webovej stránke 

Poradenstvo v oblasti zásobovania, bezpečnosti a kvality pitnej vody: 
RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom: 21.03.2019 v čase úradných 

hodín, kontakt: 045/6782031, 045/6782032 
RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 30, Dunajská Streda: 22.03.2019 od 8.00 h. – 

13.00 h., kontakt: 031/59 112 65, 031/59 112 37 
RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, ul. Sama Tomášika 14, Rimavská Sobota: 22.03.2019 od 8.00 h do 

14.00 h., kontakt: 0918 542 761 a 047/5631121, klp. 118, 125, 126 a 127 
RÚVZ so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, Rožňava: od 18.03.2019 – 22.03.2019 v čase od 8.00 h. – 14.00 h., 

kontakt: 0905 507 642, 058/7323257. 58, klapka 116 a 117 
RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves: 22.03.2019 od 8.00 h. – 14.30 

h., kontakt: 0911 639 040 
[Späť na obsah] 

 
 

20. V Smižanoch chystajú pekné podujatie: V hlavnej úlohe bude folklór 
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Už o niekoľko dní ožijú v susedných Smižanoch tradície a dom kultúry sa zaplní detskými folklórnymi súbormi 
z okresu Spišská a Gelnica. 

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja 

pripravilo súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov pod názvom Na tej luke, na želenej. 
Prehliadka sa uskutoční 24. marca 2019 od 10:30 hod. v Kultúrnom dome v Smižanoch. 
„Poslaním tejto súťaže je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, popularizovať výchovu ľudovým 

umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove, viesť detí k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry,“ 
ozrejmil odborný pracovník Spišského osvetového strediska Peter Horváth. 

Okres Spišská Nová Ves budú reprezentovať 4 detské folklórne súbory, rovnaký počet vystúpi aj za okres 

Gelnica. „Títo mladí ľudia rozvíjajú svoj talent, podieľajú sa na udržiavaní a reprodukovaní slovenských 
folklórnych tradícií, a práve cestou súťaže majú možnosť preukázať svoje nadobudnuté tanečné a spevácke 
zručnosti,“ uzavrel Horváth. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
V Smižanoch mala prednedávnom premiéru aj fašiangová zabíjačka. Ako to tam vyzeralo si môžete pozrieť v 

priloženej galérii. 

https://spisska.dnes24.sk/v-smizanoch-chystaju-pekne-podujatie-v-hlavnej-ulohe-bude-folklor-325541
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