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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Neprenosný zážitok 
[10.04.2019; Život; ZAUJÍMAVOSŤ; s. 90,91; JANA HOMOLOVÁ] 

 
 

ODSKOČENIE DO PRÁCE JE PRE HEREČKU VŽDY PRÍJEMNÝM OSVIEŽENÍM 
„Herectvo je často o tom, že do rúk dostanete tabuľky a zisťujete, kde máte byť, o koľkej, ako hrať v Spišskej 

Novej Vsi a zároveň točiť o piatej ráno v Bratislave,“ smeje sa herečka ZUZANA KUBOVČÍKOVÁ (37), ktorej 

život začal riadiť nový šéf. 
Deň pred Vianocami 2017 priviedla obľúbená herečka na svet svoje prvé dieťa, syna Rudka (1). „Je to 

zaujímavé a zároveň milé, pretože väčšinou sa ľudia pri tomto mene roztápajú,“ priznala mama, ktorá si však zo 
začiatku musela zvykať na to, že ju pri kočíkovaní zastavovali na ulici jej priaznivci a meno drobca už poznali. „Bol 
to pre mňa trošku zvláštny pocit,“ uviedla s tým, že toto meno mali s manželom Michalom Kubovčíkom (38) 
vybrané dlho. „Zdalo sa nám super v tom, že je to meno aj pre bábätko, aj pre dospelého a nikoho s týmto 
menom v našom okolí nepoznáme. Samozrejme, Rudolfa Hrušínského, ktorý bol mojím aj Miškovým idolom, ale 
nikto z rodiny také meno nemá,“ doplnila herečka, ktorá si z materskej dovolenky odskočila na nakrúcanie nového 
markizáckeho projektu Klamal by som ti? s kamarátkou Petrou Polnišovou (43). Zverila sa nám, že prijať túto 
ponuku pre ňu nebolo vôbec jednoduché. „Dlho sme s Peťkou zvažovali, či to zvládneme, či to popri našich 
rodinách budeme stíhať, no do veľkej miery nám pomohlo, že v projekte účinkujeme spoločne.“ Televízia vyšla 
dievčatám v ústrety a nakrúcanie naplánovala v dopoludňajších hodinách. Zatiaľ čo Zuzana pracuje, o malého 
Rudka sa doma stará jej manžel. „Keďže je tiež herec, dokážeme sa pri malom striedať,“ vysvetlila. Zároveň by 
v takto nastavenom režime rada pokračovala. „Život ukáže, kedy do práce nastúpim plnohodnotne. Teraz to pre 
mňa nie je žiadna priorita. Chcem sa venovať naplno Rudkovi a popritom si vybehnúť medzi ľudí a niečo natočiť. 
Je to fajn, lebo aj ja mám psychohygienu a zároveň všetko funguje, pretože Miško ma dokáže plnohodnotne 
zastúpiť. V tomto trende asi pôjdeme ďalej.“ 



Okrem spomínanej zábavnej šou si herečka ešte z času na čas odskočí na nakrúcanie Inkognita či Hornej 
Dolnej. Diváci sa obávajú, že tento obľúbený seriál televízia zrušila. „Na ulici ľuďom najčastejšie vysvetľujem, že 
Horná Dolná pokračuje ďalej, ale času na nakrúcanie potrebujeme viac ako pri dennom seriáli točenom v ateliéri. 
Nedokážeme naraz vychrliť 40 dielov, ale iba 12, ktoré v jednom balíčku ponúkneme na jar a na jeseň. Keď sa to 
skončí, ľudia sa vždy obávajú, že sa to už na obrazovky nevráti.“ Zuzka však odpovedá aj na iné zložité otázky od 
verných fanúšikov. „Často ľuďom vysvetľujem, že s Peťkou nežijeme v Rakúsku a že sa v civile nerúžujeme ako 
Cuky a Luky, že sme inak úplne normálne. Vyvraciam tiež názory divákov, že v Inkognite dostávame mailom 
správne odpovede. My naozaj nevieme, kto je tajný hosť, ani nepoznáme jednotlivé povolania. Vždy to hádame,“ 
povedala so smiechom herečka, ktorú divácka priazeň úprimne teší. 

Každý deň je nová výzva 
Po narodení syna však nabral jej život úplne iný zmysel. „Stať sa mamou je neprenosný zážitok. Je to krásne, 

úžasné, veľakrát siahate na dno svojich síl, ale stojí to za to a je to nový rozmer života. S Miškom si hovoríme, že 
sme naozaj už traja, že je tu malý človiečik, ktorý s nami býva a je odkázaný len na nás. Je to veľmi pekný pocit, 
keď ste pre niekto takáto dôležitá.“ 

Keďže Zuzana aj Michal boli až do pôrodu pracovne vyťažení, obaja trávili veľa dní mimo spoločnej 
domácnosti. Teraz sa všetko zmenilo. „Pre mňa je šokom už len to, že som doma v byte za bieleho dňa, a je 
perfektné, že si nemusím robiť žiadne plány, lebo ma unáša prúd môjho syna.“ 

Odkedy sa herečkin poklad naučil chodiť, život v spoločnej domácnosti je ešte veselší. „Keď ideme napríklad 
na poš tu, ktorá je, mimochodom, za rohom, cesta tam nám zaberie aj 2 hodiny. Kým Rudko 30-krát zabočí, 
odbočí, spadne, pozbiera paličky, potkne sa, chvíľu trvá, kým dôjdeme do cieľa. No zase na druhej strane, 
v tomto období pre mňa osobne čas úplne stratil akýkoľvek význam.“ Z tohto obdobia sa teší aj herečkin manžel. 
„Je veľmi dojímavé sledovať ich spolu, ako si ho Miško vezme na ruky a majú spoločný program. Už sa nevie 
dočkať, ako ho vezme do lesa na prechádzku, ako sa budú učiť bicyklovať. Zároveň je úžasné, keď vidíte, že váš 
muž sa domov úprimne teší. Keď mi Miško prvýkrát povedal, že na nás počas dňa často myslí, tak ma to úplne 
dostalo. Je to, samozrejme, prirodzené, ale keď svoje pocity takto pomenoval, vyjadril slovami, tak ma to veľmi 
dojalo.“ 

JANA HOMOLOVÁ FOTO: MIRO MIKLAS, PROFIMEDIA, INSTAGRAM 
foto: 
Herečka pre pracovné povinnosti rodičovskú dovolenku ukončiť neplánuje. ZUZANA aktuálne účinkuje v 

panelovej šou Klamal by som Ti? s kamarátkou PETROU POLNIŠOVOU. Práve Petra bola dôvodom, prečo túto 
prácu prijala. Kým herečka nakrúca, o malého Rudka sa doma stará jej manžel. 

Vďaka otcovi Jozefovi Šebovi sa od detstva pohybuje v šoubiznise. Medzi jej priateľky patrí aj DARA ROLINS. 
Spojila ich práca a tiež vnútroný svet. ZUZANA a MICHAL sa považujú za večné deti uväznené v 

dospeláckych telách. 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Neberte nám našu škôlku 
[10.04.2019; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 9; Ján Dzúr;tasr] 

 
 

V Spišskej Novej Vsi bojujú rodičia petíciou +++ Majú už 1 600 podpisov 
Spišská Nová Ves - V meste chcú zrušiť materskú školu na Kozom vŕšku napriek tomu, že inú tam idú 

stavať. Táto je pritom jedinou, ktorá nemá problém začleniť deti s autizmom či Downovým syndrómom. Rodičia sa 
pýtajú, čo je za tým. 

„Je jedinou škôlkou, ktorá integruje telesne a mentálne postihnuté deti,“ hovorí jeden z rodičov Roman Garaj. 
Do škôlky na Kozom vrchu kedysi chodil aj on, dnes sa v nej hrajú jeho dve zdravé dcéry. „Takto sa učia 
tolerancii a empatii,“ pripomína organizátor petície za zachovanie škôlky. A hoci mestskí úradníci tlmia vášne, že 
deti bez problémov umiestnia do iných materských škôl, skúsenosti rodičov sú úplne iné. „Náš päťročný Miško je 
mentálne v poriadku. Akurát má problém s dolnými končatinami, preto zatiaľ používa barličky, no už sa púšťa 
sám chodiť. Cvičíme doma, niekoľkokrát ročne cestujeme na dlhý pobyt do rehabilitačného centra. Robíme 
všetko pre to, aby bol synček samostatný,“ hovorí Denisa Frankovičová. Vlani obvolala tucet škôlok v Spišskej 
Novej Vsi, no jej snaha prihlásiť do nich Miška sa vždy skončila pri telefonickom rozhovore. Žiadna z riaditeliek 

ho vraj nechcela ani len vidieť. „Až na Kozom vrchu ho bez problémov prijali. Je tu šťastný, našiel si kamarátov,“ 
dodala pani Denisa. V Spišskej Novej Vsi je dokopy 18 materských škôl. „Počet detí nemá stúpajúcu tendenciu 

a ani ich kapacity nie sú využité. Zvolili sme jednak ekonomické kritérium a jednak to, že materskú školu na 
Kozom vrchu, z celkového počtu 43, navštevuje len 7 detí z lokality jej umiestnenia. Ostatné tam rodičia vozia z 
iných častí mesta,“ argumentuje číslami riaditeľka Správy školských zariadení Markéta Ďuríková s tým, že 
náklady na jedno dieťa v škôlke, ktorú teraz bránia rodičia, sú o tisíc eur vyššie ako inde. Pod petíciu proti 
zrušeniu Materskej školy na Ulici S. Tomášika (Kozí vŕšok) v Spišskej Novej Vsi sa podpísalo už viac ako 1 600 

ľudí. Ján Dzúr, tasr, FOTO: autor 
Zrušenie škôlky je v štádiu diskusie 
Primátor mesta Pavol Bečarik: V prípade, že sa tak udeje, mesto celý výchovnovzdelávací proces všetkých 

detí vrátane pedagógov presunie do iného zariadenia. „Sme ochotní rodičom vyjsť maximálne v ústrety pri výbere 
ktorejkoľvek škôlky a taktiež i v prípade požiadavky presunu celého kolektívu,“ uzavrel Bečarik. 



[Späť na obsah] 

 
 

3. Rodičia apelujú na poslancov: Analýza radnice je nepravdivá 
[10.04.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; tasr] 

 
 

ŽIADAJÚ ICH,ABY IM NEZRUŠILI ŠKÔLKU 
O osude jedinej integrovanej materskej školy v meste rozhodne zastupiteľstvo. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pod petíciu proti zrušeniu Materskej školy (MŠ) na Ulici S. Tomášika v Spišskej Novej 

Vsi sa podpísalo už viac ako 1 600 ľudí. Uviedol to predseda petičného výboru Roman Garaj a zároveň označil 

vyjadrenia a analýzy radnice uverejnené v tlačovej správe za nepravdivé. „Spracovali sme na základe podkladov 
z mesta vlastnú analýzu, kde sme ukázali, že to, čo oni tvrdia, nie je pravda. Túto analýzu sme poslali spolu s 
otvoreným listom aj poslancom, ktorí budú o zrušení škôlky rozhodovať na mestskom zastupiteľstve 18. apríla," 
objasnil. 

Čo tvrdí radnica 
Radnica tvrdí, že na umiestnenie detí z tejto škôlky bude dostatok miesta aj v iných zariadeniach. „Budúci 

školský rok evidujeme 1 047 potenciálnych škôlkarov vo veku od 2,5 roka. Ak by sme umiestnili v našich 
materských školách všetky tieto deti, aj v prípade zrušenia MŠ na Ulici S. Tomášika budeme ešte disponovať 
voľnými kapacitami," ozrejmila riaditeľka Správy školských zariadení v Spišskej Novej Vsi Markéta Ďuríková. 

Zároveň dodala, že MŠ na Ulici S. Tomášika je jednou zo 14 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V roku 2011 v 
nej samospráva vytvorila špeciálnu triedu pre deti so zmiešaným postihnutím. Ukázalo sa, že najviac treba riešiť 
deti s autizmom a tie nemajú byť miešané s inými postihnutiami, v školskom roku 2012/2013 sa preto pre ne 
vytvorila samostatná trieda. „V tomto školskom roku sú tam dve deti s takouto poruchou, pričom jedno je z inej 
obce, napriek tomu, že trieda sa má zriadiť najmenej pre štyri deti. Obidve pritom od budúceho školského roka 
nastúpia do základnej školy," uviedla Ďuríková. Samospráva podľa nej zatiaľ nemá vedomosť o tom, či v ďalšom 
školskom roku budú mať zapísané do tejto triedy nové deti. MŠ má ďalšie dve učebne so zdravými deťmi, kde 
integruje jedno dieťa s postihnutím pohybového ústrojenstva a jedno s Downovým syndrómom. „Je dôležité 
zdôrazniť, že i v ostatných materských školách v meste sú integrované deti s telesným postihnutím. Pre 
postihnutie pohybového aparátu sú vybrané tri škôlky, do ktorých je bezbariérový prístup," konštatovala Ďuríková 
s tým, že v prípade potreby špeciálnej triedy pre deti s autizmom je mesto pripravené vytvoriť podmienky v inej 
MŠ. 

Čím argumentujú rodičia 
Podľa Garaja chce mesto zrušiť škôlku z dôvodu jej neefektívnosti, tvrdí však, že posudzovanie na základe 

ekonomických ukazovateľov na jedného žiaka v tomto prípade nie je objektívne. „Špeciálna trieda pre autistické 
detičky nemôže dosiahnuť takú kapacitu ako triedy so zdravými deťmi. Preto výsledky takejto analýzy sú 
skreslené. Nehovoriac o tom, že do našej škôlky sa dlhodobo neinvestovalo a ako jedna z posledných nie je 
zateplená," zdôvodnil Garaj a zároveň upozornil na to, že MŠ na Ulici S. Tomášika objektívne nie je v 
ekonomických ukazovateľoch najhoršia spomedzi predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
Vo svojej analýze preto navrhujú napríklad zrušiť MŠ na Komenského ulici, čím by došlo k úspore finančných 
prostriedkov a zároveň k optimalizácii predškolských zariadení na sídlisku Mier. Druhou alternatívou je podľa 
petičného výboru ponechať v meste všetky škôlky a zabezpečiť ich lepšie financovanie. „Akékoľvek rušenie 
škôlky na území mesta považujeme za krajné a prioritne navrhujeme zachovať všetky predškolské zariadenia v 
Spišskej Novej Vsi," zdôraznil Garaj. 

Čo na to primátor 
V súčasnosti navštevuje MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta viac ako tisícka detí, pričom celková kapacita 

všetkých zariadení je takmer 1230. Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik (SNS) potvrdil, že zrušenie MŠ na 

Ulici S. Tomášika je zatiaľ v štádiu diskusie a v prípade, že sa tak udeje, mesto celý výchovno-vzdelávací proces 
všetkých detí vrátane pedagógov presunie do iného zariadenia. „Sme ochotní rodičom vyjsť maximálne v ústrety 
pri výbere ktorejkoľvek škôlky a taktiež i v prípade požiadavky presunu celého kolektívu," uzavrel Bečarik. (tasr) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Zvolen bojuje o titul Naj mesto Slovenska. Aktuálne sa drží v TOP 3 
[10.04.2019; dnes24.sk; Zvolen; 00:00; Jakub Forgács] 

 
https://zvolen.dnes24.sk/zvolen-bojuje-o-titul-naj-mesto-slovenska-aktualne-sa-drzi-v-top-3-327689 

 
 

Myslíte si, že si naše mesto zaslúži tento titul? Dajte mu hlas a posuňte Zvolen v rebríčku čo najvyššie. 
Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska vyhlásil internetový portál Slovakregion. Odštartovala 1. apríla a potrvá 

až do 31. októbra. Po tomto dátume spoznáme absolútnych víťazov. Ako je na tom momentálne Zvolen? 

https://zvolen.dnes24.sk/zvolen-bojuje-o-titul-naj-mesto-slovenska-aktualne-sa-drzi-v-top-3-327689


Po niekoľkých dňoch od spustenia hlasovania sa Zvolen priebežne nachádza na parádnej 2. priečke zo 140 
miest. V aktuálnom rebríčku TOP 3 môžeme nájsť tieto mestá: na 1. mieste sa drží Spišská Nová Ves a prvú 

trojku uzatvára Trnava. 
Do konca súťaže je však ešte ďaleko, a tak aj vy svojím hlasom môžete prispieť k umiestneniu nášho mesta. 

Zahlasovať za naše mesto môžete na www.slovakregion.sk. Hlasovať však môžu len registrovaní užívatelia, ktorí 
kompletne vyplnia registračné údaje. 

Víťazom sa stane mesto, ktoré počas trvania súťaže získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac 
užívateľov odovzdávajúcich hlas. Výsledky súťaže budú známe 5. novembra tohto roku. Sledujte nás preto aj na 
našom facebookovom profile. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Revúca bojuje o titul Naj mesto Slovenska. Aktuálne sa drží na chvoste 
[10.04.2019; dnes24.sk; Revúca; 00:00; Jakub Forgács] 

 
https://revuca.dnes24.sk/revuca-bojuje-o-titul-naj-mesto-slovenska-aktualne-sa-drzi-na-chvoste-327688 

 
 

Myslíte si, že si naše mesto zaslúži tento titul? Dajte mu hlas a posuňte Revúcu v rebríčku čo najvyššie. 
Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska vyhlásil internetový portál Slovakregion. Odštartovala 1. apríla a potrvá 

až do 31. októbra. Po tomto dátume spoznáme absolútnych víťazov. Ako je na tom momentálne Revúca? 
Po niekoľkých dňoch od spustenia hlasovania sa Revúca priebežne nachádza na konci rebríčka, a teda 140. 

priečke zo 140 miest. V aktuálnom rebríčku TOP 3 môžeme nájsť tieto mestá: na 1. mieste sa drží Spišská Nová 
Ves, na 2. mieste sa nachádza Zvolen a prvú trojku uzatvára Trnava. 

Do konca súťaže je však ešte ďaleko, a tak aj vy svojím hlasom môžete prispieť k umiestneniu nášho mesta. 
Zahlasovať za naše mesto môžete na www.slovakregion.sk. Hlasovať však môžu len registrovaní užívatelia, ktorí 
kompletne vyplnia registračné údaje. 

Víťazom sa stane mesto, ktoré počas trvania súťaže získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac 
užívateľov odovzdávajúcich hlas. Výsledky súťaže budú známe 5. novembra tohto roku. Sledujte nás preto aj na 
našom facebookovom profile. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

6. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (10. apríl): Futbalová Liga majstrov aj finále 

Tipsport Ligy 
[10.04.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/391765/sportove-udalosti-dna-10-april-futbalova-liga-majstrov-aj-finale-
tipsport-ligy/ 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať ONLINE na 
ŠPORT.sk! 

FUTBAL - LIGA MAJSTROV: 
Štvrťfinále - 1. zápasy: 
21:00 AFC Ajax - Juventus Turín / ONLINE >> 
21:00 Manchester United - FC Barcelona / ONLINE >> 
HOKEJ - FINÁLE PLAY-OFF TIPSPORT LIGY: 
18:00 HC ‘05 Banská Bystrica - HK Nitra / NAŽIVO >> 
HOKEJ - OSEMFINÁLE PLAY-OFF: 
Štvrtok, 1. zápasy: 
01:00 Tampa Bay Lightning – Columbus Blue Jackets 
01:30 New York Islanders – Pittsburgh Penguins 
02:00 Winnipeg Jets – St. Louis Blues 
03:30 Nashville Predators – Dallas Stars 
04:30 San Jose Sharks – Vegas Golden Knights 
BASKETBAL - ŠTVRŤFINÁLE PLAY-OFF SLOVENSKEJ EXTRALIGY: 

https://revuca.dnes24.sk/revuca-bojuje-o-titul-naj-mesto-slovenska-aktualne-sa-drzi-na-chvoste-327688
https://sport.aktuality.sk/c/391765/sportove-udalosti-dna-10-april-futbalova-liga-majstrov-aj-finale-tipsport-ligy/
https://sport.aktuality.sk/c/391765/sportove-udalosti-dna-10-april-futbalova-liga-majstrov-aj-finale-tipsport-ligy/


18:00 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BK Inter Bratislava (0:1) 

18:00 MBK Handlová - BK Levickí Patrioti (0:1) 
18:00 PP & TV RAJ Žilina - BK Iskra Svit (0:1) 
18:00 MBK Rieker Komárno - BC Prievidza (0:1) 
BASKETBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA ŽIEN: 
O 5. miesto: 
17:30 BAM Poprad - BKM Junior UKF Nitra 
BASKETBAL - NBA: 
01:00 Detroit Pistons - Memphis Grizzlies 
01:00 Washington Wizards - Boston Celtics 
01:00 Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets 
01:30 Miami Heats - Philadelphia 76ers 
02:00 Minnesota Timberwolves - Toronto Raptors 
02:00 Chicago Bulls - New York Knicks 
02:00 New Orleans Pelicans - Golden State Warriors 
02:30 Dallas Mavericks - Phoenix Suns 
03:00 Utah Jazz - Denver Nuggets 
03:30 Oklahoma City Thunder - Houston Rockets 
04:30 Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers 
Štvrtok: 
02:00 Atlanta Hawks – Indiana Pacers 
02:00 Brooklyn Nets – Miami Heat 
02:00 Charlotte Hornets – Orlando Magic 
02:00 Memphis Grizzlies – Golden State Warriors 
02:00 Milwaukee Bucks – Oklahoma City Thunder 
02:00 New York Knicks – Detroit Pistons 
02:00 Philadelphia 76ers – Chicago Bulls 
02:00 San Antonio Spurs – Dallas Mavericks 
04:30 Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 
04:30 Los Angeles Clippers – Utah Jazz 
04:30 Portland Trail Blazers – Sacramento Kings 
VOLEJBAL - SEMIFINÁLE PLAY-OFF SLOVENSKEJ EXTRALIGY: 
18:00 VK SPU Nitra - VK KDS Šport Košice (2:1) 
VOLEJBAL - PLAY-OFF SLOVENSKEJ EXTRALIGY ŽIEN: 
Finále: 
18:00 VK Slávia EU Bratislava - BVK Bratislava (0:0) 
O 3. miesto: 
18:00 VTC Pezinok - VK Nové Mesto nad Váhom (0:0) 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Kalendár podujatí 
[09.04.2019; Turčianske noviny; Kam Na Bicykli; s. 21; MTBIKER REDAKCIE MY] 

 
 

27. 7. 6. kolo - Detská Považská cykloliga, Košeca 
28. 7. 7. kolo - Detská tour Petra Sagana, Topoľčianky 
AUGUST 2019 
2. -3. 8. Spišských 333 Extreme, Spišská Nová Ves 

2. - 4. 8. Cyklostopy Fest , Stará Ľubovňa 
2. - 4. 8. Okolo Liptova na bicykloch, Liptovský Mikuláš, Ružomberok 
3. 8. Pumpcup 4 - Topoľčianky, Topoľčianky 
3. 8. Cyklostore maratón Horné Srnie, Horné Srnie 
10. 8. Spomienková nesúťažná cyklojazda, Turzovka 
10. 8. Skalický drsňák, Zlatnícka dolina 10. 8. Škoda Horal MTB maratón - 20. ročník, Príďte si zajazdiť a hraj 

o auto, Svit 
11. 8. 4. kolo - Slovenský pohár Enduro, Brezno 
12. 8. Bikeranch CUP #4, Praha (Česká republika) 
17. 8. Kráľovský MTB maratón Granč, Petrovce 
17. 8. Pumpcup 5 - Laskomer BB, Banská Bystrica 
24. 8. MTBIKER Novodubnický maratón 25.ročník, Nová Dubnica 
24. 8. Ľubochnianska Reťaz Ľubochňa, Ľubochňa 
25. 8. 4. kolo - Slovenský pohár SPDH, Veľká Rača 
31. 8. KEC MTB Pružina, Pružina 31. 8. Tour de Tokaj, Malá Tŕňa 31. 8. 5. Prešovský cyklomaratón, Prešov 
31. 8. 7. Kolo /finále - Detská Považská cykloliga Pružina, Prešov 



SEPTEMBER 2019 
1. 9. Bodovský pedál, Trenčianske Stankovce - Bodovka 
1. 9. Velosprint Open Bike Cup 2019, Nitra Trenčianske Stankovce - Bodovka Nitra 
7. 9. Nitriansky cyklomaratón, Nitra 7. 9. Istrofinal Snežnický MTB maratón, Snežnica - Kysucká vrchovina 
7. 9. Škoda Slovenský raj, Hrabušice 7. 9. MSR 4X Žarnovica, Žarnovica 8. 9. 8. kolo - Detská tour Petra 

Sagana, Nitra 
8. 9. Ružomberské schody, Ružomberok 14. 9. Trojčasovka do vrchu z Makova, Veľkých Karlovíc a Štiavnika 

na Kasárne 2019, Makov 
14. 9. Ponickými kiarmi 2019, Poniky 14. 9. Škoda MTB Singletrack Maratón Košice - UCI, MarathonSeries 

Košice 
14. - 15. 9. Slovenský pohár BMX - 8. a 9. kolo, Bratislava - Rača 
15. 9. Teatro Okolo Malohontu, Rimavská Sobota 
15. 9. 5. kolo - Slovenský pohár SPDH, Lučivná 
21. 9. Krásňanský drapák, Krásno nad Kysucou 
21. 9.Gajarský Kovian, Gajary 21. - 22. 9. Slovenský pohár BMX - 10. a 11. kolo, Liptovský Mikuláš 
22. 9. #5 MSDH Malino Brdo Malino, Brdo 22. 9. 9. kolo - Detská tour Petra Sagana, Košice (Slovensko) 
28. 9. Športservis Bratislavský MTB maratón, Bratislava - Rača 
OKTÓBER 2019 
5. - 6. 10. Slovenský pohár BMX - 12. a 13. kolo, Košice 
6. 10. 5. kolo - Slovenský pohár Enduro, Stará Ľubovňa 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Recept lepší ako realizácia 
[09.04.2019; Žilinský večerník; šport; s. 38; Ján Hatala] 

 
 

BASKETBAL MUŽI, PLAY-OFF SBL Basketbalisti Žiliny cestovali na prvý štvrťfinálový zápas play-off 
Slovenskej basketbalovej ligy v sobotu do Svitu s odhodlaním Podtatrancov prekvapiť. 

Recept na úspešný výsledok poznali, bola ním rýchla a pozorná hra v útoku, kvalitná obrana s ustrážením 
línie trojkového oblúka a „pokrytím" kľúčových hráčov Svitu Guilloryho, Avramoviča a Baldovského. 

Samotný zápas ukázal, že recept bol dobrý. Problém bol, že sa ho nepodarilo realizovať do dôsledkov. Aj 
napriek tomu hrali Žilinčania vo Svite celkom dlho vyrovnanú partiu a vyššie nasadený, favorizovaný domáci tím 
ich „zlomil" až v posledných piatich minútach. Aj v ostatných troch štvrťfinálových zápasoch dominovali domáce, 
vyššie nasadené tímy. Levice a Prievidza presvedčivo porazili Handlová, resp. Komárno a Inter doslova zmietol z 
palubovky Spišskú Novú Ves. 

Bojovnost a nasadenie Žilinčanom uprieť nemožno, v priebehu duelu mali tiež možnosti na obrat vo svoj 
prospech, ale unáhlenosťou či nedôslednosťou „vyrábali" chyby, ktoré hráčsky skúsenejší súper pohotovo trestal 
a v posledných piatich minútach definitívne zápas ovládol. Väčšina štatistických ukazovateľov bola u oboch tímov 
takmer rovnaká (najmä úspešnosť streľby za dva body, trestné hody, doskočené lopty v obrane i v útoku). Svit 
vyhral preto, lebo jeho hráči trafili spolu trinásť trojok (Žilina iba dve) a získal viac a „stratil" menej lôpt ako hostia. 
Zápas strelecky otvoril domáci tím trojkou Baldovského, ale do 7. min. (13:10) pribúdali body na oboch stranách. 
V nasledujúcich dvoch minútach Svit odskočil na 27:14, vzápätí Žilina sedembodovou šnúrou znížila na 27:21. Aj 
v ďalšom priebehu narastalo skóre v sériách - úvodné minúty 2. štvrtiny vyhrali Podtatranci 10:0, Žilinčania 
kontrovali úsekom 2:10 (znížili na 39:31), Rozdiel sa hosťom nedarilo znížiť ešte viac, na začiatku 2. polčasu po 
koši Dicksona prehrávali 49:41, v 28. min. po trestných hodoch Rožánka 59:50. Aj v poslednej desaťminútovke 
mal PP & TV RAJ ešte šancu na zvrat, v 33. min. Dickson znížil na 66:60, päť minút pred koncom Djordjevič na 
72:65. Svit mal na rozdiel od Žiliny výborný finiš, záverečných päť minút vyhral 15:2. 

„Odohrali sme veľmi slušný zápas, V úvode sme síce zbytočnými chybami umožnili Svitu získať náskok, ale 
viackrát sa nám podarilo stiahnuť rozdiel na 6 - 8 bodov. Hráči ako Avramovič, Guillory či Baldovský však dokázali 
v určitých situáciách zápas udržať pod kontrolou. Teraz nás čaká domáci zápas, verím, že bude plná hala a 
pokúsime sa o prvé víťazstvo v sérii," povedal po zápase tréner Ivan Kurilla. Doplnil ho Jakub Merešš: „Túto 
prehru musíme hodiť za hlavu. Nič nie je stratené, doma sa pokúsime vyhrať. Máme skvelých fanúšikov, ktorí nás 
poženú dopredu. Musíme zlepšiť obranu, nastúpiť s úplne inou energiou a, samozrejme, zlepšiť úspešnosť 
streľby za tri body." 

Ján Hatala 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Spišská cyklomagistrála 
[09.04.2019; Oravské noviny; KAM NA BICYKLI; s. 20; Redakcia] 



 
 

KOŠICKÝ KRAJ 
Magistrála je hlavnou cykloturistickou tepnou rázovitého spišského regiónu. 
Zo sedla bicykla umožňuje spoznávať unikátne prírodné, kultúrne a duchovné bohatstvo Spiša z juhu až na 

hranicu s Poľskom. Pretína viacero lokálnych cyklotrás a v kombinácii s nimi umožňuje prístup k mnohým 
zaujímavostiam Spiša. 

Z nich spomeňme iba, že prechádza národnými parkami Slovenský raj a Pieniny, ale aj mestami Spišská 
Nová Ves, Spišské Vlachy, Levoča, Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, ktoré v sebe zakotvujú viaceré 

pamiatky zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - napríklad Žehra, Spišský hrad, 
Spišská Kapitula, Levoča, drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej Trojice v Kežmarku. 

Z prírodných krás pripomeňme napríklad vodopád Šikľavá skala pri Olcnave (vo Volovských vrchoch), ktorý je 
chráneným prírodným výtvorom, predstavuje vyše 10 m vysoký vodopád, v zime vytvárajúci neopakovateľné 
ľadopády. 

Kde: Hrabušice Dĺžka: celková 171 km Náročnosť: pre športovcov, stúpanie platí zo smeru od Hrabušíc 
138 cyklistických trás s dĺžkou 1 747 km 
Vodopád Šikľavá skala. FOTO: KETURIST.SK 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Kadetky s povinnými víťazstvami 
[09.04.2019; Zvolensko-Podpolianske noviny; ŠPORT; s. 34; (JH)] 

 
 

BASKETBAL 
Basketbalistky BK ZŠ Zvolenv kategóriikadetky U17 privítali na domácej palubovke družstvá spod Tatier. 
Zvolenčanky sa najviac obávali družstva zo Spišskej Novej Vsi, pretože ich hráčky okupovali popredné 

priečky v individuálnych štatistikách v streľbe z väčších vzdialeností. Domáce basketbalistky trénerka na toto 
veľmi dobre pripravila. Až na malé výnimky domáce ustrážili hosťujúce strelkyne, a tak skóre v priebehu zápasu 
utešene narastalo v prospech Zvolenčaniek až na konečný 29-bodový rozdiel. 

V druhom zápase proti poslednému Popradu sa očakával jednoznačný priebeh stretnutia v prospech 
domácich, čo sa nakoniec aj v samotnom zápase potvrdilo, keď Popradčanky prehrávali už do polčasu o 30 
bodov. Vysoký rozdiel v skóre dovolil domácej trénerke postaviť do zápasu všetky nominované hráčky. 

V najbližšom domácom stretnutí nastúpia Zvolenčanky najskôr v dohrávke proti Novému Mestu nad Váhom a 
potom proti silným družstvám Young Angels Košice U16 a U17, keď majú družstvu U17 vracať tesnú prehru z 
Košíc. Príďte ich povzbudiť 4. a 5. mája v dôležitých bojoch o body, ktoré potrebujú domáce získať, aby sa dostali 
do záverečného final four. 

* Kadetky 1.liga U17, Skupina o 1.8.miesto: BK ZŠ Zvolen - ŠKBD Spišská Nová Ves 75:46 (17:11, 41:26, 

58:37, 75:46) body za ZV: Janštová 33, Holíková 22/4x3, Bahledová 16/2x3, F. Rausová a Neuschlová po 2 
body, BK ZŠ Zvolen - BAM Poprad 72:36 (24:7, 43:13, 56:24, 72:36) body za ZV: Janštová 20, Mikulová 16/2x3, 
Holíková 15, Neuschlová 8, Bahledová 6/1x3, Sitková 4, Bieliková 2, Adamcová 1. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Zlodejom bolo najviac ľúto toluénu 
[09.04.2019; Liptovské noviny; SPRAVODAJSTVO; s. 5; MAPA] 

 
 

Zle sa uteká pred policajtmi, keď máte v krvi takmer tri promile alkoholu. 
RUŽOMBEROK. Hliadku mestskej polície zaujala obsluha čerpacej stanice, ktorá kričala po chlapcovi 

odchádzajúcemu zo stanice. 
„Mladistvý 17-ročný chlapec z okresu Ružomberok, ktorý chcel ukradnúť čokoládovú tyčinku, vbehol 

mestským policajtom rovno do rúk," povedal mestský policajt Roman Jankovič. Hliadka mladého zlodeja poznala 
už z krádeže cigariet v obchodnom dome. Vyslúžil si podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže, pretože za 
posledných dvanásť mesiacov bol za podobný čin už postihnutý. Preto ho odovzdali štátnej polícii. Mladistvý bol v 
čase krádeže zjavne pod vplyvom alkoholu, čo potvrdila aj následná dychová skúška. Bola mu nameraná hodnota 
2,9 promile. 

V predajni na ulici Podhora kradli traja zlodeji čokolády. „Hliadka chytila dvoch z nich, tretí sa im vyšmykol a 
ušiel," povedal Jankovič. Zlodejmi boli 18-ročný mladík zo Spišskej Novej Vsi, kumpánom bol len desaťročný 

bratranec. Utiekol ich 21-ročný kamarát. 



Podarená partia chcela najskôr ukradnúť alkohol, no nakoniec sa uspokojili s ôsmimi čokoládami. Pri 
prekladaní lupu spod bundy do tašky si ich na ulici všimol okoloidúci muž a zavolal policajtov. 

Hliadka v taške našla okrem ukradnutých čokolád aj tri 0,45-litrové balenia toluénu. Zlodejov viac ako 
čokoláda zaujímal osud toluénu a to, či im bude vrátený. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Spišská cyklomagistrála 
[09.04.2019; Topoľčianske noviny; KAM NA BICYKLI; s. 16; Redakcia] 

 
 

KOŠICKÝ KRAJ 
Kde: Hrabušice Dĺžka: celková 171 km Náročnosť: pre športovcov, stúpanie platí zo smeru od Hrabušíc 

Magistrála je hlavnou cykloturistickou tepnou rázovitého spišského regiónu. 
Zo sedla bicykla umožňuje spoznávať unikátne prírodné, kultúrne a duchovné bohatstvo Spiša z juhu až na 

hranicu s Poľskom. Pretína viacero lokálnych cyklotrás a v kombinácii s nimi umožňuje prístup k mnohým 
zaujímavostiam Spiša. Z nich spomeňme iba, že prechádza národnými parkami Slovenský raj a Pieniny, ale aj 
mestami Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Levoča, Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, ktoré v sebe 

zakotvujú viaceré pamiatky zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - napríklad Žehra, 
Spišský hrad, Spišská Kapitula, Levoča, drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej Trojice v Kežmarku. 

Z prírodných krás pripomeňme napríklad vodopád Šikľavá skala pri Olcnave (vo Volovských vrchoch), ktorý je 
chráneným prírodným výtvorom, predstavuje vyše 10 m vysoký vodopád, v zime vytvárajúci neopakovateľné 
ľadopády. 

138 cyklistických trás s dĺžkou 1 747 km 
KETURIST.SK Vodopád Šikľavá skala. 
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13. Namiesto mobilov dostali špongie 
[09.04.2019; Novohradské noviny; Krimi Spravodajstvo; s. 3; M. BALOVÁ] 

 
 

Podvodník z Fiľakova ponúkal mobily aj tablet. Záujemcom však posielal poškodený tovar alebo mikroténové 
vrecká, papiere či špongie. 

FIĽAKOVO. Podvodník z Fiľakova predával prostredníctvom internetu mobily a tablety. Kupujúcim pripravil 
nemilé prekvapenie. Tovar bol buď poškodený, alebo v balíku našli len špongie a mikroténové vrecká. 

Obvinený bol už v minulosti viackrát súdne trestaný. 
„Vyšetrovateľ v Lučenci obvinil z pokračujúceho zločinu podvodu 41-ročného muža z Fiľakova. Ten od júna 

2017 do marca 2018 pod zámienkou získania peňazí ponúkal prostredníctvom internetového portálu mobilné 
telefóny a tablet, ktoré mal kupujúcim posielať na dobierku,“ informovala Mária Faltániová, krajská policajná 
hovorkyňa s tým, že kupujúcim namiesto dohodnutého tovaru zaslal poškodený alebo nekompletný tovar. 

„Napríklad mobil, ktorý mal rozbitý displej, nemal baterku, nedal sa zapnúť, či polámaný tablet,“ priblížila 
hovorkyňa. Kupujúci si v zásielkach dokonca našli mikroténové vrecká, špongie, papiere a podobne. 

Odosielateľ na urgencie kupujúcich o dodanie objednaného tovaru nereagoval, tovar im nedodal a peniaze 
nevrátil. 

„Na inzerát reagovali ľudia z rôznych častí Slovenska - Trebišova, Spišskej Novej Vsi, Ružomberka, 

Rožňavy, Levoče aj Šiah. Šiestim poškodeným osobám takýmto konaním spôsobil celkovú škodu 519 eur,“ 
spresnila Faltániová. 

Prípad je v štádiu vyšetrovania. Nie je vylúčené, že poškodených je viac. 
„Obvinený bol už v minulosti viackrát súdne trestaný za rôznu trestnú činnosť. Za takéto závažné konanie 

môže byť potrestaný odňatím slobody na 3 až 10 rokov,“ zakončila hovorkyňa. 
ILUSTRAČNÉ FOTO: PIXABAY.COM 
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14. Majstrovská atmosféra sa do Lučenca môže vrátiť 
[09.04.2019; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 35; JOZEF MIKUŠ] 

 
 



S kormidelníkom BKM Lučenec sme sa porozprávali o uplynulých mesiacoch aj o vyhliadkach do ďalšej 
sezóny. 

LUČENEC. Prvé kroky Lučenca v ročníku 2018/19 basketbalovej extraligy sa skončili. BKM prežil turbulentnú 
sezónu s viacerými zmenami v kádri aj realizačnom tíme. Aj to sa odzrkadlilo na palubovke a novohradský 
mančaft ukončil ročník na poslednom deviatom mieste s bilanciou 6 výhier, 26 prehier a 38 bodov. 

Basketbalová loď vstúpila do najvyššej súťaže vedená chorvátskym kormidelníkom Rudolfom Jugom. Chémia 
v kabíne však nefungovala podľa predstáv. Na konci novembra minulého roku mal BKM po trinástich kolách na 
konte iba jednu výhru. Vedenie klubu na zlý stav zareagovalo zmenou na trénerskom poste. Do Lučenca sa 
vrátila legenda z čias E.S.O. 

Lučenec Tibor Jány, ktorého čakala neľahká úloha - priniesť vietor do plachiet lučeneckého basketbalu. 
„Nebral som to tak, že idem do posledného družstva súťaže, ale že idem do Lučenca, kde je vždy priaznivé 

basketbalové prostredie,“ podotkol skúsený tréner. V kádri aj na tribúnach bolo po jeho návrate cítiť nádej na 
lepšie výkony. Tie boli viditeľne lepšie, no na víťazstvo ešte nestačili. „Necítil som tlak z tribún ani zvnútra klubu. 
Hoci sme nevyhrávali, ohlasy na našu hru boli omnoho pozitívnejšie ako dovtedy,“ pokračoval Tibor Jány. 

Ten sa podľa vlastných slov konečne potešil, keď sa Lučenec v 23. kole na domácej pôde dočkal druhej výhry 
v sezóne. Pod novohradskými košmi padla Spišská Nová Ves. Do konca základnej časti Lučenec porazil ešte 

majstrovské Levice, Prievidzu, opäť Spišskú a na záver aj Svit. „Boli zápasy, ktoré sa ukazovali dosť priaznivo, 
ale nevyhrali sme ich. Na druhej strane, vyhrali sme zápasy so silnými súpermi,“ zhrnul tréner. 

Príchod Tibora Jányho sa pozitívne podpísal na výkonoch niektorých hráčov, ktorí dovtedy výkonnostne 
stagnovali. Asi najlepším príkladom je Američan Agusi, ktorý v januárovom rozhovore pre MY Novohradské 
noviny prezradil, že mu nový tréner pripomenul, v čom je dobrý. „Takéto konštatovanie ma veľmi teší. Beriem to 
ako kladné hodnotenie mojej práce. Snažil som sa vyzdvihnúť potenciál a nájsť pre každého hráča takú úlohu, v 
ktorej by bol najefektívnejší.“ 

Kouč zaradil Agusiho k stabilným ťahúňom mužstva. „Veľmi dobre sa spolupracovalo s Agusim na pozícii PG. 
Ďalším bol pivotman Shelton, hoci v niektorých zápasoch mu chýbala lepšia taktika v individuálnej hre. Do trojice 
stabilných ťahúňov môžem zaradiť aj Griffina, hlavne v defenzívnej práci. Po príchode Isbyho sme získali väčšiu 
streleckú efektivitu. Ďalší hráči, ktorí vstúpili do hry, striedali dobré a slabšie momenty.“ 

Klub z centra Novohradu koncom marca ohlásil predĺženie zmluvy s Tiborom Jánym. Tréner po poslednom 
zápase základnej časti povedal, že niektorí hráči sa rozlúčili so súťažou. Na konkrétne mená je podľa kouča ešte 
priskoro. Miesto v zostave má zatiaľ isté DeAngelo Isby, s ktorým klub predĺžil spoluprácu. 

Rovnako priskoro je aj na úvahy o tímových alebo osobných cieľoch do ďalšieho ročníka. Možno sa skúsený 
kormidelník pri plánovaní obzrie späť do čias E.S.O. Lučenec, s ktorým v roku 2004 prežil majstrovskú aj 
pohárovú radosť. 

„Na obdobie v E.S.O. Lučenec a na všetky momenty, ktoré prinášali úspešné účinkovanie družstva v 
súťažiach, spomínam veľmi rád. Na postupný zisk kompletnej kolekcie medailí, víťazstvo v Slovenskom aj 
Československom pohári a celé účinkovanie vo FIBA Cupe. Vysoko si vážim aj osobné ocenenie od vtedajšieho 
župana Banskobystrického kraja Milana Marčoka za vzornú reprezentáciu kraja. To, aby bola v Lučenci zase 
majstrovská atmosféra, bude vo veľkej miere závisieť od účinkovania družstva v súťaži, ale aj záujmu divákov o 
basketbal v tomto meste. Majstrovská atmosféra v období E.S.O. neprišla sama od seba. Podieľali sa na nej 
výkony družstva, záujem a priazeň divákov aj obetavá práca funkcionárov v pozadí. Keď to pôjde podobnou 
cestou ako pred pätnástimi rokmi, môže sa stať, že sa majstrovská atmosféra do Lučenca zase vráti,“ dodal Tibor 
Jány. 

BKM Lučenec. FOTO:FB BKM LUČENEC 
Tibor Jány. FOTO: JOZEF MIKUŠ 
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15. Spišská cyklomagistrála 
[09.04.2019; Kysucké noviny; KAM NA BICYKLI; s. 24; Redakcia] 

 
 

Kde: Hrabušice Dĺžka: celková 171 km Náročnosť: pre športovcov, stúpanie platí zo smeru od Hrabušíc 
Magistrála je hlavnou cykloturistickou tepnou rázovitého spišského regiónu. 
Zo sedla bicykla umožňuje spoznávať unikátne prírodné, kultúrne a duchovné bohatstvo Spiša z juhu až na 

hranicu s Poľskom. Pretína viacero lokálnych cyklotrás a v kombinácii s nimi umožňuje prístup k mnohým 
zaujímavostiam Spiša. Z nich spomeňme iba, že prechádza národnými parkami Slovenský raj a Pieniny, ale aj 
mestami Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Levoča, Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, ktoré v sebe 

zakotvujú viaceré pamiatky zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - napríklad Žehra, 
Spišský hrad, Spišská Kapitula, Levoča, drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej Trojice v Kežmarku. 

Z prírodných krás pripomeňme napríklad vodopád Šikľavá skala pri Olcnave (vo Volovských vrchoch), ktorý je 
chráneným prírodným výtvorom, predstavuje vyše 10 m vysoký vodopád, v zime vytvárajúci neopakovateľné 
ľadopády. 

KETURIST.SK Vodopád Šikľavá skala. 
[Späť na obsah] 



 
 

16. Spišská cyklomagistrála 
[09.04.2019; Turčianske noviny; Kam Na Bicykli; s. 20; Redakcia] 

 
 

138 cyklistických trás s dĺžkou 1 747 km 
KOŠICKÝ KRAJ 
Kde: Hrabušice Dĺžka: celková 171 km Náročnosť: pre športovcov, stúpanie platí zo smeru od Hrabušíc 

Magistrála je hlavnou cykloturistickou tepnou rázovitého spišského regiónu. 
Zo sedla bicykla umožňuje spoznávať unikátne prírodné, kultúrne a duchovné bohatstvo Spiša z juhu až na 

hranicu s Poľskom. Pretína viacero lokálnych cyklotrás a v kombinácii s nimi umožňuje prístup k mnohým 
zaujímavostiam Spiša. Z nich spomeňme iba, že prechádza národnými parkami Slovenský raj a Pieniny, ale aj 
mestami Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Levoča, Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, ktoré v sebe 

zakotvujú viaceré pamiatky zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - napríklad Žehra, 
Spišský hrad, Spišská Kapitula, Levoča, drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej Trojice v Kežmarku. 

Z prírodných krás pripomeňme napríklad vodopád Šikľavá skala pri Olcnave (vo Volovských vrchoch), ktorý je 
chráneným prírodným výtvorom, predstavuje vyše 10 m vysoký vodopád, v zime vytvárajúci neopakovateľné 
ľadopády. 

Vodopád Šikľavá skala. FOTO:KETURIST.SK 
[Späť na obsah] 

 
 

17. Kalendár podujatí 
[09.04.2019; Topoľčianske noviny; KAM NA BICYKLI; s. 17; ZDROJ: MTBIKER REDAKCIE MY] 

 
 

27. 7. 6. kolo - Detská Považská cykloliga, Košeca 
28. 7. 7. kolo - Detská tour Petra Sagana, Topoľčianky 
AUGUST 2019 
2. -3. 8. Spišských 333 Extreme, Spišská Nová Ves 

2. - 4. 8. Cyklostopy Fest , Stará Ľubovňa 
2. - 4. 8. Okolo Liptova na bicykloch, Liptovský Mikuláš, Ružomberok 
3. 8. Pumpcup 4 - Topoľčianky, Topoľčianky 
3. 8. Cyklostore maratón Horné Srnie, Horné Srnie 
10. 8. Spomienková nesúťažná cyklojazda, Turzovka 
10. 8. Skalický drsňák, Zlatnícka dolina 10. 8. Škoda Horal MTB maratón - 20. ročník, Príďte si zajazdiť a hraj 

o auto, Svit 
11. 8. 4. kolo - Slovenský pohár Enduro, Brezno 
12. 8. Bikeranch CUP #4, Praha (Česká republika) 
17. 8. Kráľovský MTB maratón Granč, Petrovce 
17. 8. Pumpcup 5 - Laskomer BB, Banská Bystrica 
24. 8. MTBIKER Novodubnický maratón 25.ročník, Nová Dubnica 
24. 8. Ľubochnianska Reťaz Ľubochňa, Ľubochňa 
25. 8. 4. kolo - Slovenský pohár SPDH, Veľká Rača 
31. 8. KEC MTB Pružina, Pružina 31. 8. Tour de Tokaj, Malá Tŕňa 31. 8. 5. Prešovský cyklomaratón, Prešov 
31. 8. 7. Kolo /finále - Detská Považská cykloliga Pružina, Prešov 
SEPTEMBER 2019 
1. 9. Bodovský pedál, Trenčianske Stankovce - Bodovka 
1. 9. Velosprint Open Bike Cup 2019, Nitra Trenčianske Stankovce - Bodovka Nitra 
7. 9. Nitriansky cyklomaratón, Nitra 7. 9. Istrofinal Snežnický MTB maratón, Snežnica - Kysucká vrchovina 
7. 9. Škoda Slovenský raj, Hrabušice 7. 9. MSR 4X Žarnovica, Žarnovica 8. 9. 8. kolo - Detská tour Petra 

Sagana, Nitra 
8. 9. Ružomberské schody, Ružomberok 14. 9. Trojčasovka do vrchu z Makova, Veľkých Karlovíc a Štiavnika 

na Kasárne 2019, Makov 
14. 9. Ponickými kiarmi 2019, Poniky 14. 9. Škoda MTB Singletrack Maratón Košice - UCI, MarathonSeries 

Košice 
14. - 15. 9. Slovenský pohár BMX - 8. a 9. kolo, Bratislava - Rača 
15. 9. Teatro Okolo Malohontu, Rimavská Sobota 
15. 9. 5. kolo - Slovenský pohár SPDH, Lučivná 
21. 9. Krásňanský drapák, Krásno nad Kysucou 
21. 9.Gajarský Kovian, Gajary 21. - 22. 9. Slovenský pohár BMX - 10. a 11. kolo, Liptovský Mikuláš 



22. 9. #5 MSDH Malino Brdo Malino, Brdo 22. 9. 9. kolo - Detská tour Petra Sagana, Košice (Slovensko) 
28. 9. Športservis Bratislavský MTB maratón, Bratislava - Rača 
OKTÓBER 2019 
5. - 6. 10. Slovenský pohár BMX - 12. a 13. kolo, Košice 
6. 10. 5. kolo - Slovenský pohár Enduro, Stará Ľubovňa 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Blíži sa 52. ročník Palárikovej Rakovej 
[09.04.2019; Kysucké noviny; SERVIS; s. 36; SILVIA PETREKOVÁ;RIADITEĽKA KS V ČADCI] 

 
 

Vážení priaznivci divadelného umenia, srdečne vás pozývame na 52. ročník Palárikovej Rakovej - národnej 
súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej dramatickej tvorby, ktorá sa 
uskutoční v dňoch 24.- 30.apríla. 

Priaznivci divadelného umenia sa počas posledného aprílového týždňa každoročne stretávajú na Kysuciach, 
aby vzdali hold Jánovi Palárikovi a zároveň aj kultúrnemu dedičstvu slovenských literátov. Symbolom Palárikovej 
Rakovej je červené srdce, ktorého autorom je akademický maliar Ondrej Zimka st. 

V tomto roku privítame súťažné divadelné súbory z Brezna, Tisovca, Lučenca, Ráztoky, Prievidze a 
pohostinne sa nám predstavia divadelné zoskupenia zo srbskej Starej Pazovy, Spišskej Novej Vsi, Kysuckého 

Nového Mesta, Banskej Bystrice a Trenčína. 
Počas celého týždňa bude pre návštevníkov podujatia pripravený bohatý kultúrny program, a to i v Kultúrnom 

dome Jána Palárika v Rakovej. Budeme veľmi radi, keď si i vy nájdete čas a zavítate k nám - do jedinečného 
prostredia divadelných múz, stretnutí so zaujímavými umelcami a rozhovorov v Dome kultúry v Čadci divadelnom 
o ochotníckom svete. 

Organizátormi podujatia sú: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, mesto Čadca a 
obec Raková. Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Zúfalí rodičia sa nechcú vzdať 
[09.04.2019; Šarm; aktuálne; s. 6,7; JÁN DZÚR] 

 
 

V Spišskej Novej Vsi chcú zrušiť materskú školu napriek tomu, že inú tam idú stavať. Je pritom jedinou, ktorá 

nemala problém začleniť deti s autizmom či Downovým syndrómom. Čo je za tým? 
Podľa prognóz, ktoré zverejnilo Centrum vedecko-technických informácií, vo väčšine slovenských okresov 

počet narodených detí klesne o pätnásť rokov takmer o tretinu. Za päť rokov na Slovensku aj preto zaniklo asi 
stodvadsať materských škôl, neraz sa spojili do jedného subjektu so základnou školou. „V tomto prípade ide o 
racionalizačný krok zriaďovateľa,“ tvrdí Andrea Pivarčiová z ministerstva školstva. Rentabilita má stáť aj za 
plánovaným zrušením materskej školy na Kozom vrchu v Spišskej Novej Vsi, čo sa nepáči rodičom detí, ktoré 

tam chodia. „Je jedinou, ktorá integruje telesne a mentálne postihnuté deti. Navštevujú ju deti s Downovým 
syndrómom, autistické deti, ako aj deti telesne postihnuté. Stávajú sa súčasťou celého kolektívu, čo je tiež 
dôležité pre vývin zdravých detí,“ hovorí Roman Garaj. Do škôlky na Kozom vrchu kedysi chodil aj on, dnes sa v 
nej hrajú jeho dve zdravé dcéry. „Takto sa učia tolerancii a empatii,“ pripomína organizátor petície za zachovanie 
škôlky. A hoci mestskí úradníci tlmia vášne, že deti bez problémov umiestnia do iných škôlok, skúsenosti rodičov 
sú úplne iné! 

Šťastní a s kamarátmi „Náš päťročný Miško je mentálne v poriadku. Akurát má problém s dolnými 
končatinami, preto zatiaľ používa barličky, no už sa púšťa sám chodiť. Cvičíme doma, niekoľkokrát ročne 
cestujeme na dlhý pobyt do rehabilitačného centra. Robíme všetko pre to, aby bol synček samostatný,“ hovorí 
Denisa Frankovičová. Vlani obvolala tucet škôlok v Spišskej Novej Vsi, no jej snaha prihlásiť do nich Miška sa 

vždy skončila pri telefonickom rozhovore. Žiadna z riaditeliek ho vraj nechcela ani len vidieť. 
„Až na Kozom vrchu ho bez problémov prijali. Je tu šťastný, našiel si kamarátov. Včera spomínal, ako mu 

jeden z nich pomáhal obuť sa,“ pokračuje v opisovaní drobných radostí pani Denisa. Rovnaké skúsenosti má 
Peter Okresa. Jeho dcéra Miška má Downov syndróm a tiež ju odmietli vo všetkých škôlkach. Väčšinou s 
odôvodnením, že na to nemajú podmienky ani špeciálnych pedagógov. 

„Škôlka na Kozom vrchu Mišku vzala a zabezpečila jej aj osobnú asistentku,“ podotýka Peter, kým dievčatko 
hľadá kamarátov. Jedným z nich je syn Alice Jendričákovej, Jakub… 

Aká bude budúcnosť? 
„Tu je rád, no bojím sa, či v inej škôlke nebude problémový. Nemá ani tri roky, no je veľmi živý,“ hovorí pani 

Alica. Vedľa nej stojí Janka Gondeková. Jej synovia, dvojčatá Bruno a Kamil, sú už školáci, rodičov škôlkarov, 



ktorí sa obávajú budúcnosti, napriek tomu podporuje. „Obaja synovia sú autisti. Život s nimi je krásny, no nie je 
jednoduchý. Z predošlej škôlky nás vylúčili kvôli ich nevyspytateľnému správaniu. Na Kozí vrch nás vzali najskôr 
na pár mesiacov, napokon sem chlapci do špeciálnej triedy chodili štyri roky. Mali to tu radi, dokonca boli s 
ostatnými deťmi dvakrát v škole v prírode. Viem, že je tu skvelý kolektív a aj preto mi na tejto materskej škole 
stále záleží,“ priznáva sa Janka. 

Stojíme pred plotom. Do škôlky nás nepustia, riaditeľka sa k situácii vyjadrovať nechce: je zamestnankyňa 
mesta. Niekto povie, že z budovy má byť zariadenie pre seniorov. Iný počul, že stavbu v lukratívnej štvrti s 
rodinnými vilkami chcú lacno predať niektorému z podnikateľov. Najviac však rodičov hnevá, že kým ich peknú, 
čistú, priateľskú a dobre fungujúcu škôlku rušia, mesto žiada o poskytnutie grantov na výstavbu dvoch nových 
materských škol. Keďže budú určené pre rómske deti, môže na ňu dostať takmer celú sumu z verejných peňazí! 

Ekonomika nepustí 
„Tieto deti musíme vzdelávať už od troch rokov, aby vedeli, čo je farba, aby vôbec rozumeli po slovensky. Je 

to problém, pred ktorým nemôžeme strkať hlavu do piesku,“ oponuje primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik. 

Pokiaľ ide o škôlky pre rómske deti, hovorí, že určite nebudú dve a tú jednu tiež nepostavia v meste. Kým on 
opakuje, že o budúcnosti škôlky na Kozom vrchu ešte nie je rozhodnuté, riaditeľka Správy školských zariadení 
Markéta Ďuríková má v tom jasno. Za všetkým je ekonomika. 

V Spišskej Novej Vsi, ktorá má necelých štyridsaťtisíc obyvateľov, je dokopy osemnásť materských škôl, v 

septembri má pribudnúť ďalšia. „Počet detí nemá stúpajúcu tendenciu a ani ich kapacity nie sú využité. Zvolili 
sme jednak ekonomické kritérium a jednak to, že materskú školu na Kozom vrchu, z celkového počtu 43 
navštevuje len 7 detí z lokality jej umiestnenia. Ostatné tam rodičia vozia z iných častí mesta,“ argumentuje pani 
Ďuríková. Náklady na jedno dieťa v škôlke, ktorú teraz bránia rodičia, sú navyše o tisíc eur vyššie ako inde. 

Skreslená analýza? 
„Špeciálna trieda pre autistické deti nemôže dosiahnuť takú kapacitu detí ako triedy so zdravými deťmi. Preto 

výsledky takejto analýzy môžu byť skreslené a nemusia byť objektívne,“ oponuje Roman Garaj. Na jeho strane 
nestoja len rodičia malých detí, ale aj obyvatelia viliek, ktoré škôlku obklopujú. Keď z tejto časti mesta zmizne 
detský smiech, na aký si za posledných štyridsať rokov zvykli, budú sa vraj cítiť, akoby ani neboli doma. Podľa 
našich informácií by zo škôlky na Kozom vrchu malo byť zariadenie pre seniorov, ktoré v meste chýbajú… 

JÁN DZÚR, FOTO: JÁN DZÚR, ARCHÍV 
Vedeli ste? 
Niektoré materské školy na Slovensku zatvorili po desiatkach rokov nepretržitého fungovania, iným to 

nevydržalo ani dva roky. Smutným rekordérom je škôlka v Považanoch, ktorú otvorili v roku 1947 a zavreli vlani. 
Škôlku v Hlohovci otvorili a zatvorili v priebehu vlaňajška. 

Z vyše dvestodvadsať škôlok, ktoré v ostatnom čase zavreli, ich 130 zatvorili nadobro, 52 zlúčili s inou školou, 
41 pozastavili činnosť. Najviac škôlok za pätnásť rokov zaniklo v posledných dvoch rokoch! 

foto: 
Škôlka na Kozom vrchu má podľa rodičov skvelý personál a deti sem chodia rady. 
Peter Okresa hovorí, že jeho dcéru Mišku, ktorá má Downov syndróm, nechceli do žiadnej škôlky v meste. 
V Svetový deň Downovho syndrómu si Miškini kamaráti obuli rozličné ponožky. Bolo to v marci, už o pár dní 

sa rodičia dozvedeli, že škôlku chcú zrušiť. 
„Miško používa barličky, preto ho nikde nechceli,“ hovoria Peter a Denisa Frankovičovci. 
Obavy má aj Alica Jendričáková. 
Do škôlky na Kozom vrchu chodili aj synovia Janky Gondekovej. Prijali ich s autizmom. 
Roman Garaj do tejto materskej školy chodil tiež, teraz ju navštevujú jeho dcéry. Dokedy, je otázne. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Alex Tamáši hodnotí anabázu na Liptove kladne 
[09.04.2019; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 34; JÚLIUS GEĽO] 

 
 

Rodákz RimavskejSoboty si pochvaľuje priestor, ktorý dostal na ľade. 
RIMAVSKÁ SOBOTA. Alex Tamáši si zahral v aktuálnej sezóne za dva kluby v najvyššej hokejovej súťaži. 
Rodák z Rimavskej Soboty ju odštartoval vo farbách HC ’05 iClinic Banská Bystrica, odkiaľ sa v októbri 

presunul do MHK 32 Liptovský Mikuláš. 
„Bola to pre mňa veľmi zaujímavá a tiež náročná sezóna. Rozhodol som sa vypýtať na hosťovanie do 

nejakého iného tipsportligového tímu, keďže som v Banskej Bystrici nedostal taký priestor na ľade, aký som 
chcel. Prišla ponuka z Liptovského Mikuláša, ktorú som prijal. Keďže tam však prerábali zimný štadión, tak sme 
trénovali buď na vedľajšej ploche v JL aréne, alebo v Ružomberku. Nemali sme tak vlastnú šatňu, z čoho 
vyplývalo každodenné balenie a vybaľovanie výstroja, niekedy aj trikrát za deň. Domáce zápasy sme hrávali v 
tom období v Spišskej Novej Vsi. Bolo to náročné po psychickej stránke, lebo všetko bolo pre mňa nové,“ 

uviedol dvadsaťjedenročný útočník Tamáši. Napokon si však zahral aj pred divákmi v Liptovskom Mikuláši. 
Hosťovanie splnilo účel 
Nenazbieral toľko bodov, ako si predstavoval. „Ale aj tak hodnotím túto sezónu kladne, pretože som mal v 

Liptovskom Mikuláši veľký priestor na ľade. Toto považujem za najväčšie pozitívum. Hrával som presilovky i 
oslabenia, vyhral som sa. Z tohto pohľadu to hosťovanie splnilo účel,“ doplnil. 



V drese Banskej Bystrice zaznamenal Alex Tamáši tri góly a mal jednu asistenciu. Na Liptove si potom 
pripísal na konto rovnako tri presné zásahy a pridal deväť asistencií. 

„Nemôžem povedať, že som spokojný,“ konštatoval bývalý mládežnícky reprezentant na margo produktivity v 
mužstve MHK 32. 

V play-off si nezahral 
Liptáci obsadili v Tipsport lige predposledné jedenáste miesto a súťaž sa pre nich skončila už po základnej 

časti. Nepredstavili sa ani v kvalifikácii o play-off. „Určite ma mrzí, že som si nezahral v play-off, lebo to je snom 
každého hráča, tam je to už úplne iný hokej. Nepodarilo sa nám tam dostať. Boli sme však na druhej strane radi, 
že nemusíme hrať baráž o záchranu,“ uviedol Alex. 

Aká je jeho predstava o tom, kde bude pôsobiť v novom ročníku? „Mám ešte posledný rok zmluvu v Banskej 
Bystrici, takže predpokladám, že budem tam, ale stať sa môže čokoľvek,“ odvetil. S tímom spod Urpína sa tešil 
vlani i predvlani z majstrovských titulov. 

Alex Tamáši v drese Liptákov. FOTO:ARCHÍV A.T./MEGIE PHOTO 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Spišská cyklomagistrála 
[09.04.2019; Zvolensko-Podpolianske noviny; KAM NA BICYKLI; s. 18; Redakcia] 

 
 

138 cyklistických trás s dĺžkou 1 747 km 
KOŠICKÝ KRAJ 
Kde: Hrabušice Dĺžka: celková 171 km Náročnosť: pre športovcov, stúpanie platí zo smeru od Hrabušíc 
Magistrála je hlavnou cykloturistickou tepnou rázovitého spišského regiónu. 
Zo sedla bicykla umožňuje spoznávať unikátne prírodné, kultúrne a duchovné bohatstvo Spiša z juhu až na 

hranicu s Poľskom. Pretína viacero lokálnych cyklotrás a v kombinácii s nimi umožňuje prístup k mnohým 
zaujímavostiam Spiša. Z nich spomeňme iba, že prechádza národnými parkami Slovenský raj a Pieniny, ale aj 
mestami Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Levoča, Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, ktoré v sebe 

zakotvujú viaceré pamiatky zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - napríklad Žehra, 
Spišský hrad, Spišská Kapitula, Levoča, drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej Trojice v Kežmarku. 

Z prírodných krás pripomeňme napríklad vodopád Šikľavá skala pri Olcnave (vo Volovských vrchoch), ktorý je 
chráneným prírodným výtvorom, predstavuje vyše 10 m vysoký vodopád, v zime vytvárajúci neopakovateľné 
ľadopády. 

Vodopád Šikľavá skala. FOTO: KETURIST.SK 
[Späť na obsah] 

 
 

22. O zrušení MŠ na Ulici S. Tomášika rozhodnú mestskí poslanci 
[09.04.2019; teraz.sk; Školský servis; 14:06; TASR] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/import/o-zruseni-ms-na-ulici-s-tomasika-r/48548-clanok.html 

 
 

Pod petíciu proti zrušeniu materskej školy (MŠ) na Ulici S. Tomášika v Spišskej Novej Vsi sa podpísalo už 

viac ako 1600 ľudí. 
Spišská Nová Ves 9. apríla (TASR) – Pod petíciu proti zrušeniu materskej školy (MŠ) na Ulici S. Tomášika v 

Spišskej Novej Vsi sa podpísalo už viac ako 1600 ľudí. Uviedol to predseda petičného výboru Roman Garaj a 

zároveň označil vyjadrenia a analýzy radnice uverejnené v tlačovej správe ako nepravdivé. „Spracovali sme na 
základe podkladov z mesta vlastnú analýzu, kde sme ukázali, že to, čo oni tvrdia, nie je pravda. Túto analýzu sme 
poslali spolu s otvoreným listom aj poslancom, ktorí budú o zrušení škôlky rozhodovať na mestskom 
zastupiteľstve 18. apríla,“ objasnil. 

Radnica tvrdí, že na umiestnenie detí z tejto škôlky bude dostatok miesta aj v iných zariadeniach. „Budúci 
školský rok evidujeme 1047 potenciálnych škôlkarov vo veku od 2,5 roka. Ak by sme umiestnili v našich 
materských školách všetky tieto deti, aj v prípade zrušenia MŠ na Ulici S. Tomášika budeme ešte disponovať 
voľnými kapacitami,“ ozrejmila riaditeľka Správy školských zariadení v Spišskej Novej Vsi Markéta Ďuríková. 

Zároveň dodala, že MŠ na Ulici S. Tomášika je jednou zo 14 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V roku 2011 v 
nej samospráva vytvorila špeciálnu triedu pre deti so zmiešaným postihnutím. Ukázalo sa, že najviac treba riešiť 
deti s autizmom a tie nemajú byť miešané s inými postihnutiami, v školskom roku 2012/2013 sa preto pre ne 
vytvorila samostatná trieda. „V tomto školskom roku sú tam dve deti s takouto poruchou, pričom jedno je z inej 
obce, napriek tomu, že trieda sa má zriadiť najmenej pre štyri deti. Obidve pritom od budúceho školského roka 
nastúpia do základnej školy,“ uviedla Ďuríková. 

http://skolskyservis.teraz.sk/import/o-zruseni-ms-na-ulici-s-tomasika-r/48548-clanok.html


Samospráva podľa nej zatiaľ nemá vedomosť o tom, či v ďalšom školskom roku budú mať zapísané do tejto 
triedy nové deti. MŠ má ďalšie dve učebne so zdravými deťmi, kde integruje jedno dieťa s postihnutím 
pohybového ústrojenstva a jedno s Downovým syndrómom. „Je dôležité zdôrazniť, že i v ostatných materských 
školách v meste sú integrované deti s telesným postihnutím. Pre postihnutie pohybového aparátu sú vybrané tri 
škôlky, do ktorých je bezbariérový prístup,“ konštatovala Ďuríková s tým, že v prípade potreby špeciálnej triedy 
pre deti s autizmom je mesto pripravené vytvoriť podmienky v inej MŠ. 

Podľa Garaja chce mesto zrušiť škôlku z dôvodu jej neefektívnosti, tvrdí však, že posudzovanie na základe 
ekonomických ukazovateľov na jedného žiaka v tomto prípade nie je objektívne. „Špeciálna trieda pre autistické 
detičky nemôže dosiahnuť takú kapacitu ako triedy so zdravými deťmi. Preto výsledky takejto analýzy sú 
skreslené. Nehovoriac o tom, že do našej škôlky sa dlhodobo neinvestovalo a ako jedna z posledných nie je 
zateplená,“ zdôvodnil Garaj a zároveň upozornil na to, že MŠ na Ulici S. Tomášika objektívne nie je v 
ekonomických ukazovateľoch najhoršia spomedzi predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
Vo svojej analýze preto navrhujú napríklad zrušiť MŠ na Komenského ulici, čím by došlo k úspore finančných 
prostriedkov a zároveň k optimalizácii predškolských zariadení na sídlisku Mier. Druhou alternatívou je podľa 
petičného výboru ponechať v meste všetky škôlky a zabezpečiť ich lepšie financovanie. "Akékoľvek rušenie 
škôlky na území mesta považujeme za krajné a prioritne navrhujeme zachovať všetky predškolské zariadenia v 
Spišskej Novej Vsi," zdôraznil Garaj. 

Okrem toho petičný výbor vyzval mesto, aby zverejnenú tlačovú správu opravilo, pretože je v nej viacero 
zavádzajúcich a nepravdivých informácií. “Napríklad zákon uvádza, že pre deti s autizmom má byť trieda pre 
maximálne štyri deti, teda nie minimálne, ako uvádza mesto. V MŠ na Tomášikovej ulici pôsobí iba jeden 
špeciálny pedagóg bez asistenta, preto je kapacita triedy obmedzená na dvoch žiakov, aby bol zabezpečený 
individuálny prístup k týmto deťom v rozsahu, aký si zaslúžia,” konkretizoval Garaj. 

V súčasnosti navštevuje MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta viac ako tisícka detí, pričom celková kapacita 
všetkých zariadení je takmer 1230. Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik potvrdil, že zrušenie MŠ na Ulici 

S. Tomášika je zatiaľ v štádiu diskusie a v prípade, že sa tak udeje, mesto celý výchovno-vzdelávací proces 
všetkých detí vrátane pedagógov presunie do iného zariadenia. „Sme ochotní rodičom vyjsť maximálne v ústrety 
pri výbere ktorejkoľvek škôlky a taktiež i v prípade požiadavky presunu celého kolektívu,“ uzavrel Bečarik. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. O zrušení MŠ na Ulici S. Tomášika rozhodnú mestskí poslanci 
[09.04.2019; teraz.sk; Školský servis; 10:08; TASR] 
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Pod petíciu proti zrušeniu materskej školy (MŠ) na Ulici S. Tomášika v Spišskej Novej Vsi sa podpísalo už 

viac ako 1600 ľudí. 
Spišská Nová Ves 9. apríla (TASR) – Pod petíciu proti zrušeniu materskej školy (MŠ) na Ulici S. Tomášika v 

Spišskej Novej Vsi sa podpísalo už viac ako 1600 ľudí. Uviedol to predseda petičného výboru Roman Garaj a 

zároveň označil vyjadrenia a analýzy radnice uverejnené v tlačovej správe ako nepravdivé. „Spracovali sme na 
základe podkladov z mesta vlastnú analýzu, kde sme ukázali, že to, čo oni tvrdia, nie je pravda. Túto analýzu sme 
poslali spolu s otvoreným listom aj poslancom, ktorí budú o zrušení škôlky rozhodovať na mestskom 
zastupiteľstve 18. apríla,“ objasnil. 

Radnica tvrdí, že na umiestnenie detí z tejto škôlky bude dostatok miesta aj v iných zariadeniach. „Budúci 
školský rok evidujeme 1047 potenciálnych škôlkarov vo veku od 2,5 roka. Ak by sme umiestnili v našich 
materských školách všetky tieto deti, aj v prípade zrušenia MŠ na Ulici S. Tomášika budeme ešte disponovať 
voľnými kapacitami,“ ozrejmila riaditeľka Správy školských zariadení v Spišskej Novej Vsi Markéta Ďuríková. 

Zároveň dodala, že MŠ na Ulici S. Tomášika je jednou zo 14 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V roku 2011 v 
nej samospráva vytvorila špeciálnu triedu pre deti so zmiešaným postihnutím. Ukázalo sa, že najviac treba riešiť 
deti s autizmom a tie nemajú byť miešané s inými postihnutiami, v školskom roku 2012/2013 sa preto pre ne 
vytvorila samostatná trieda. „V tomto školskom roku sú tam dve deti s takouto poruchou, pričom jedno je z inej 
obce, napriek tomu, že trieda sa má zriadiť najmenej pre štyri deti. Obidve pritom od budúceho školského roka 
nastúpia do základnej školy,“ uviedla Ďuríková. 

Samospráva podľa nej zatiaľ nemá vedomosť o tom, či v ďalšom školskom roku budú mať zapísané do tejto 
triedy nové deti. MŠ má ďalšie dve učebne so zdravými deťmi, kde integruje jedno dieťa s postihnutím 
pohybového ústrojenstva a jedno s Downovým syndrómom. „Je dôležité zdôrazniť, že i v ostatných materských 
školách v meste sú integrované deti s telesným postihnutím. Pre postihnutie pohybového aparátu sú vybrané tri 
škôlky, do ktorých je bezbariérový prístup,“ konštatovala Ďuríková s tým, že v prípade potreby špeciálnej triedy 
pre deti s autizmom je mesto pripravené vytvoriť podmienky v inej MŠ. 

Podľa Garaja chce mesto zrušiť škôlku z dôvodu jej neefektívnosti, tvrdí však, že posudzovanie na základe 
ekonomických ukazovateľov na jedného žiaka v tomto prípade nie je objektívne. „Špeciálna trieda pre autistické 
detičky nemôže dosiahnuť takú kapacitu ako triedy so zdravými deťmi. Preto výsledky takejto analýzy sú 
skreslené. Nehovoriac o tom, že do našej škôlky sa dlhodobo neinvestovalo a ako jedna z posledných nie je 
zateplená,“ zdôvodnil Garaj a zároveň upozornil na to, že MŠ na Ulici S. Tomášika objektívne nie je v 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/spisska-nova-ves-o-zruseni-ms-na/48531-clanok.html


ekonomických ukazovateľoch najhoršia spomedzi predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
Vo svojej analýze preto navrhujú napríklad zrušiť MŠ na Komenského ulici, čím by došlo k úspore finančných 
prostriedkov a zároveň k optimalizácii predškolských zariadení na sídlisku Mier. Druhou alternatívou je podľa 
petičného výboru ponechať v meste všetky škôlky a zabezpečiť ich lepšie financovanie. 

V súčasnosti navštevuje MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta viac ako tisícka detí, pričom celková kapacita 
všetkých zariadení je takmer 1230. Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik potvrdil, že zrušenie MŠ na Ulici 

S. Tomášika je zatiaľ v štádiu diskusie a v prípade, že sa tak udeje, mesto celý výchovno-vzdelávací proces 
všetkých detí vrátane pedagógov presunie do iného zariadenia. „Sme ochotní rodičom vyjsť maximálne v ústrety 
pri výbere ktorejkoľvek škôlky a taktiež i v prípade požiadavky presunu celého kolektívu,“ uzavrel Bečarik. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Spišská N.Ves:Osvetové stredisko vystavuje diela detí zo špeciálnej ZŠ 
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Výstava pozostáva z 56 výtvarných prác. 
Spišská Nová Ves 9. apríla (TASR) - Spišské osvetové stredisko (SOS) v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s 

tamojšou špeciálnou školou pripravilo výstavu výtvarných diel žiakov s mentálnym postihnutím. „Vernisáž sa 
uskutoční vo štvrtok 11. apríla o 10. hodine v našich výstavných priestoroch,“ informovala o tom odborná 
pracovníčka SOS Miriama Bukovinská. 

Výstava pozostáva z 56 výtvarných prác žiakov vo veku od ôsmich do 15 rokov. História Spojenej školy v 
Spišskej Novej Vsi sa začala písať v roku 1938, keď vznikla pomocná trieda pre 24 žiakov umiestnená v budove 
Štátneho učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi s prvým učiteľom Pavlom Ursínym. „Prvé pokusy vzdelávať 

mentálne postihnuté deti boli veľmi ťažké. Bol nedostatok priestorov, chýbalo materiálne a technické vybavenie, 
neboli učebnice a školské potreby. Po zmene spoločensko-ekonomických pomerov v roku 1989 a pod novým 
vedením školy nastal výrazný vzostup vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov. Pedagogická práca bola 
rozšírená o záujmovú a tvorivú činnosť, ktorá zmysluplne vypĺňala voľný čas žiakov,“ priblížila históriu školy 
Bukovinská. 

Zároveň dodala, že v školských rokoch 2003 až 2006 boli výsledky tvorivej a kreatívnej činnosti žiakov školy 
prezentované na výstavách v Galérii umelcov Spiša, Múzeu špeciálneho školstva v Levoči pod názvom Radosť 
zo života. „Rozvíjali sa aj integračné snahy vedenia školy a úsilie o zviditeľňovanie školy ako rovnoprávnej 
inštitúcie. Ďalším medzníkom v rámci rozvoja spojenej školy bolo rozšírenie ďalších organizačných zložiek – ZŠ 
pre žiakov s autizmom a špeciálnej materskej školy,“ uzatvára Bukovinská s tým, že výstava potrvá v priestoroch 
SOS do konca mája. 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Úspech seniorských plavcov zo Spišskej: Na medzinárodných 

majstovstvách SR získali 8 medailí 
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Pred pár dňami sa konali v Košiciach Medzinárodné Majstrovstvá SR v plávaní seniorov. Zúčastnili sa ich aj 
plavci zo Spišskej Novej Vsi. 

Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky tých skôr narodených – Masters 2019 – napísali v tomto 
roku ďalšiu kapitolu. Plávalo sa v Košiciach a v tomto ročníku štartovalo na nich vyše 200 pretekárov z 3 krajín 
(Česko, Maďarsko a Slovensko). 

Domáci plavci Plaveckého seniorského klubu Spišská Nová Ves (PSKSNV) sa Majstrovstiev SR zúčastňujú 

každoročne. V tomto roku štartovali traja spišskonovoveskí plavci. A to Peter Muránsky, Peter Piroch a Peter 
Milčák. 

Štartovali v 10 disciplínach, v ktorých zaznamenali spolu 12 štartov a získali spolu 8 medailí všetkých kovov. V 
celkovom hodnotení plaveckých klubov skončili na 25. mieste zo 47 klubov, čo je veľmi dobré umiestnenie 
vzhľadom na počet štartujúcich. 

Na M-SR Masters sa môžu zúčastniť podľa slov kompetentných plavci a plavkyne od veku 25 rokov vyššie. 
Pláva sa spolu podľa rozplavieb, ale inak každý plavec pláva vo svojej vekovej kategórii, ktorá je členená po 5-

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/spisska-nvesosvetove-stredisko-vyst/48530-clanok.html
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tich rokoch a je v tejto kategórii aj vyhlasovaný a hodnotený. Okrem svojej kategórie sú absolútne umiestnenia 
bez ohľadu na vek, kde sa výsledný čas násobí konštantou veku a výsledná bodová hodnota hovorí o výsledku. 
Čím vyššie body, tým lepšie umiestnenie. 

Nezabudnite si pozrieť aj priloženú fotogalériu. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

26. V Kysaku bežal Ukrajinec trikrát a vždy vyhral 
[09.04.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Danica Božová] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22095264/v-kysaku-bezal-ukrajinec-trikrat-a-vzdy-vyhral.html 

 
 

Pokračovala Východoslovenská veľká cena vytrvalcov. 
KYSAK. Prvú aprílovú nedeľu bol Kysak dejiskom 37. ročníka Behu Hornádskou dolinou. 
Na polmaratónsku trať dlhú 21,1 km z Kysaku do Malej Lodiny a späť sa postavilo 129 bežcov. 
Do čela šiel hneď po štarte 
Podobne ako vlani i predvlani, i teraz trať najrýchlejšie zvládol pretekár z Ukrajiny. 
V tomto ročníku prvenstvo systémom štart - cieľ vybojoval Viktor Starodubcev (1:12:43 hod). 
„Som spokojný, že som vyhral. Nebolo to však také ľahké ako sa zdalo divákom pri trati,“ povedal víťaz a 

pokračoval: „Bežal som tu tri razy a tri razy sa mi podarilo zvíťaziť. Pre mňa to bola kontrolná súťaž. Hneď po 
štarte som sa dostal do čela. Nebežal som na maximum, ale proti vetru to nebolo jednoduché.“ 

O necelé štyri minúty za víťazom preťal cieľovú pásku najlepší Slovák, 29-ročný Trnavčan Andrej Antal v 
drese tímu Bekele. 

Bronz v celkovom poradí bral nestarnúci Ukrajinec Orest Babjak, ktorý i vo veku 51 rokov ukazuje výbornú 
formu. 

Zároveň sa stal víťazom kategórie od 50 do 59 rokov. 
Na štvrtej priečke v cieli organizátori klasifikovali 39-ročného Adriana Vavreka, ktorý bol najlepším 

východniarom tohto podujatia. 
Svoj výkon okomentoval takto: „Pre mňa tento beh znamenal začiatok sezóny. Bežal som to, na čo som mal. 

Od októbrového MMM som ešte takú dlhú trať nebežal. Prvý kilometer som sa držal spolu s Erikom Repákom z 
Obalservisu Košice, potom som bežal sám, pretože jemu sa tempo zdalo prirýchle. Mne tento sólobeh až po 
pätnásty kilometer šiel dobre. Zvyšnú časť trate som musel zvoľniť, ale i tak sa mi podarilo zabehnúť pod 1:20 
hod, čo bolo moje želanie pred štartom.“ 

Veteránske prvenstvá okrem vyššie menovaného Ukrajinca Babjaka získali Tomáš Kamas z TJ Tatran 
Spišská Nová Ves (od 40 do 49 rokov), Pavol Madár z TJ Obalservis Košice (od 60 do 69 rokov) a Zoltán Papp z 

Veľkých Kapušian od 70 rokov. 
Ženské prvenstvo pre Šarišanku Butoracovú 
Medzi ženami prvé husle hrala Ivana 39-ročná Ivana Butoracová z MTC Vyšná Šebastová (1:29:32 hod). 
„Nerozmýšľala som pred štartom nad tým, že by som mohla vyhrať. Chcela som si vyskúšať maratónske 

tempo, pretože o týždeň plánujem bežať maratón v zahraničí. A vyšlo to tak, ako som chcela. Cítila som sa v 
pohode, som spokojná,“ uviedla sympatická víťazka po dobehnutí. 

Striebro v celkovom poradí a zároveň prvenstvo v kategórii od 40 do 49 rokov si do obce Proč ležiacej v 
okrese Prešov odniesla 48-ročná Slávka Pavúková. 

Na bronzovej pozícii bez rozdielu veku dobehla 35-ročná Michalovčanka Alena Farkašová. 
V ďalších veteránskych kategóriách sa na stupeň víťazov postavili Danica Božová (Bežecký klub Poprad/ Svit 

Mierovka), ktorá dominovala ženám od 50 do 59 rokov a Alžbeta Tiszová z Košíc v kategórii od 60 rokov. 
[Späť na obsah] 

 
 

27. Zrušia v Spišskej MŠ na Ulici S. Tomášika? Reakcie radnice aj petičného 

výboru! 
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Pod petíciu proti zrušeniu MŠ na Ulici S. Tomášika sa podpísalo už vyše 1600 ľudí, uviedol to predseda 
petičného výboru Roman Garaj. 

Garaj zároveň označil vyjadrenia a analýzy radnice uverejnené v tlačovej správe ako nepravdivé. „Spracovali 
sme na základe podkladov z mesta vlastnú analýzu, kde sme ukázali, že to, čo oni tvrdia, nie je pravda. Túto 
analýzu sme poslali spolu s otvoreným listom aj poslancom, ktorí budú o zrušení škôlky rozhodovať na mestskom 
zastupiteľstve 18. apríla,“ povedal. 

Čo tvrdí radnica? 
Radnica tvrdí, že na umiestnenie detí z tejto škôlky bude dostatok miesta aj v iných zariadeniach. „Budúci 

školský rok evidujeme 1047 potenciálnych škôlkarov vo veku od 2,5 roka. Ak by sme umiestnili v našich 
materských školách všetky tieto deti, aj v prípade zrušenia MŠ na Ulici S. Tomášika budeme ešte disponovať 
voľnými kapacitami,“ uviedla riaditeľka Správy školských zariadení v Spišskej Novej Vsi Markéta Ďuríková. 

Zároveň dodala, že MŠ na Ulici S. Tomášika je jednou zo 14 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V roku 
2011 v nej samospráva vytvorila špeciálnu triedu pre deti so zmiešaným postihnutím. Ukázalo sa, že najviac treba 
riešiť deti s autizmom a tie nemajú byť miešané s inými postihnutiami, v školskom roku 2012/2013 sa preto pre ne 
vytvorila samostatná trieda. „V tomto školskom roku sú tam dve deti s takouto poruchou, pričom jedno je z inej 
obce, napriek tomu, že trieda sa má zriadiť najmenej pre štyri deti. Obidve pritom od budúceho školského roka 
nastúpia do základnej školy,“ doplnila Ďuríková. 

Samospráva podľa nej zatiaľ nemá vedomosť o tom, či v ďalšom školskom roku budú mať zapísané do tejto 
triedy nové deti. MŠ má ďalšie dve učebne so zdravými deťmi, kde integruje jedno dieťa s postihnutím 
pohybového ústrojenstva a jedno s Downovým syndrómom. „Je dôležité zdôrazniť, že i v ostatných materských 
školách v meste sú integrované deti s telesným postihnutím. Pre postihnutie pohybového aparátu sú vybrané tri 
škôlky, do ktorých je bezbariérový prístup,“ konštatovala Ďuríková s tým, že v prípade potreby špeciálnej triedy 
pre deti s autizmom je mesto pripravené vytvoriť podmienky v inej MŠ. 

Garaj: Výsledky sú skreslené 
Podľa Garaja chce mesto zrušiť škôlku z dôvodu jej neefektívnosti, tvrdí však, že posudzovanie na základe 

ekonomických ukazovateľov na jedného žiaka v tomto prípade nie je objektívne. „Špeciálna trieda pre autistické 
detičky nemôže dosiahnuť takú kapacitu ako triedy so zdravými deťmi. Preto výsledky takejto analýzy sú 
skreslené. Nehovoriac o tom, že do našej škôlky sa dlhodobo neinvestovalo a ako jedna z posledných nie je 
zateplená,“ uviedol Garaj a zároveň dodal, že MŠ na Ulici S. Tomášika objektívne nie je v ekonomických 
ukazovateľoch najhoršia spomedzi predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

Doplnil, že vo svojej analýze preto navrhujú napríklad zrušiť MŠ na Komenského ulici, čím by došlo k úspore 
finančných prostriedkov a zároveň k optimalizácii predškolských zariadení na sídlisku Mier. Podľa petičného 
výboru druhou alternatívou je ponechať v meste všetky škôlky a zabezpečiť ich lepšie financovanie. 

V súčasnosti navštevuje MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta viac ako tisícka detí, pričom celková kapacita 
všetkých zariadení je takmer 1230. Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik uviedol, že zrušenie MŠ na Ulici 

S. Tomášika je zatiaľ v štádiu diskusie a v prípade, že sa tak udeje, mesto celý výchovno-vzdelávací proces 
všetkých detí vrátane pedagógov presunie do iného zariadenia. „Sme ochotní rodičom vyjsť maximálne v ústrety 
pri výbere ktorejkoľvek škôlky a taktiež i v prípade požiadavky presunu celého kolektívu,“ uzavrel Bečarik. 

Viete, že nedávno sa v Spišskej konal jarný festival v podaní študentov z osemročného gymnázia? Zábery z 
neho nájdete v priloženej galérii. 

Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi vystavuje diela detí zo špeciálnej 

školy 
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Výstava pozostáva z 56 výtvarných prác. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské osvetové stredisko (SOS) v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s tamojšou 

špeciálnou školou pripravilo výstavu výtvarných diel žiakov s mentálnym postihnutím. 
“Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 11. apríla o 10. hodine v našich výstavných priestoroch,” informovala o tom 

odborná pracovníčka SOS Miriama Bukovinská. 
Výstava pozostáva z 56 výtvarných prác žiakov vo veku od ôsmich do pätnástich rokov. 
História Spojenej školy v Spišskej Novej Vsi sa začala písať v roku 1938, keď vznikla pomocná trieda pre 24 

žiakov umiestnená v budove Štátneho učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi s prvým učiteľom Pavlom 

Ursínym. 
“Prvé pokusy vzdelávať mentálne postihnuté deti boli veľmi ťažké. Bol nedostatok priestorov, chýbalo 

materiálne a technické vybavenie, neboli učebnice a školské potreby. Po zmene spoločensko-ekonomických 
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pomerov v roku 1989 a pod novým vedením školy nastal výrazný vzostup vo výchovno-vzdelávacom procese 
žiakov. Pedagogická práca bola rozšírená o záujmovú a tvorivú činnosť, ktorá zmysluplne vypĺňala voľný čas 
žiakov,” priblížila históriu školy Bukovinská. 

Vystavujú do konca mája 
Zároveň dodala, že v školských rokoch 2003 až 2006 boli výsledky tvorivej a kreatívnej činnosti žiakov školy 

prezentované na výstavách v Galérii umelcov Spiša, Múzeu špeciálneho školstva v Levoči pod názvom Radosť 
zo života. 

“Rozvíjali sa aj integračné snahy vedenia školy a úsilie o zviditeľňovanie školy ako rovnoprávnej inštitúcie. 
Ďalším medzníkom v rámci rozvoja spojenej školy bolo rozšírenie ďalších organizačných zložiek - ZŠ pre žiakov s 
autizmom a špeciálnej materskej školy,” uzatvára Bukovinská s tým, že výstava potrvá v priestoroch SOS do 
konca mája. 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Nahnevaní rodičia apelujú na poslancov pre rušenie škôlky 
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O osude jedinej integrovanej materskej školy v Spišskej Novej Vsi rozhodne zastupiteľstvo. 

Novovešťania podpisujú petíciu proti zrušeniu integrovanej škôlky 
(6 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pod petíciu proti zrušeniu materskej školy (MŠ) na Ulici S. Tomášika v Spišskej Novej 

Vsi sa podpísalo už viac ako 1 600 ľudí. 

Uviedol to predseda petičného výboru Roman Garaj a zároveň označil vyjadrenia a analýzy radnice 
uverejnené v tlačovej správe ako nepravdivé. 

“Spracovali sme na základe podkladov z mesta vlastnú analýzu, kde sme ukázali, že to, čo oni tvrdia, nie je 
pravda. Túto analýzu sme poslali spolu s otvoreným listom aj poslancom, ktorí budú o zrušení škôlky rozhodovať 
na mestskom zastupiteľstve 18. apríla,” objasnil. 

Čo tvrdí radnica 
Radnica tvrdí, že na umiestnenie detí z tejto škôlky bude dostatok miesta aj v iných zariadeniach. 
“Budúci školský rok evidujeme 1 047 potenciálnych škôlkarov vo veku od 2,5 roka. Ak by sme umiestnili v 

našich materských školách všetky tieto deti, aj v prípade zrušenia MŠ na Ulici S. Tomášika budeme ešte 
disponovať voľnými kapacitami,” ozrejmila riaditeľka Správy školských zariadení v Spišskej Novej Vsi Markéta 

Ďuríková. 
Prečítajte si tiež:Spišská Nová Ves chce zatvoriť jedinú integrovanú škôlku v meste 
Zároveň dodala, že MŠ na Ulici S. Tomášika je jednou zo 14 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
V roku 2011 v nej samospráva vytvorila špeciálnu triedu pre deti so zmiešaným postihnutím. 
Ukázalo sa, že najviac treba riešiť deti s autizmom a tie nemajú byť miešané s inými postihnutiami, v 

školskom roku 2012/2013 sa preto pre ne vytvorila samostatná trieda. 
“V tomto školskom roku sú tam dve deti s takouto poruchou, pričom jedno je z inej obce, napriek tomu, že 

trieda sa má zriadiť najmenej pre štyri deti. Obidve pritom od budúceho školského roka nastúpia do základnej 
školy,” uviedla Ďuríková. 

Samospráva podľa nej zatiaľ nemá vedomosť o tom, či v ďalšom školskom roku budú mať zapísané do tejto 
triedy nové deti. 

MŠ má ďalšie dve učebne so zdravými deťmi, kde integruje jedno dieťa s postihnutím pohybového 
ústrojenstva a jedno s Downovým syndrómom. 

“Je dôležité zdôrazniť, že i v ostatných materských školách v meste sú integrované deti s telesným 
postihnutím. Pre postihnutie pohybového aparátu sú vybrané tri škôlky, do ktorých je bezbariérový prístup,” 
konštatovala Ďuríková s tým, že v prípade potreby špeciálnej triedy pre deti s autizmom je mesto pripravené 
vytvoriť podmienky v inej MŠ. 

Čím argumentujú rodičia 
Podľa Garaja chce mesto zrušiť škôlku z dôvodu jej neefektívnosti, tvrdí však, že posudzovanie na základe 

ekonomických ukazovateľov na jedného žiaka v tomto prípade nie je objektívne. 
“Špeciálna trieda pre autistické detičky nemôže dosiahnuť takú kapacitu ako triedy so zdravými deťmi. Preto 

výsledky takejto analýzy sú skreslené. Nehovoriac o tom, že do našej škôlky sa dlhodobo neinvestovalo a ako 
jedna z posledných nie je zateplená,” zdôvodnil Garaj a zároveň upozornil na to, že MŠ na Ulici S. Tomášika 
objektívne nie je v ekonomických ukazovateľoch najhoršia spomedzi predškolských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. 

Vo svojej analýze preto navrhujú napríklad zrušiť MŠ na Komenského ulici, čím by došlo k úspore finančných 
prostriedkov a zároveň k optimalizácii predškolských zariadení na sídlisku Mier. 

Druhou alternatívou je podľa petičného výboru ponechať v meste všetky škôlky a zabezpečiť ich lepšie 
financovanie. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22095002/nahnevani-rodicia-apeluju-na-poslancov-pre-rusenie-skolky.html


V súčasnosti navštevuje MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta viac ako tisícka detí, pričom celková kapacita 
všetkých zariadení je takmer 1230. 

Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik (SNS) potvrdil, že zrušenie MŠ na Ulici S. Tomášika je zatiaľ v 

štádiu diskusie a v prípade, že sa tak udeje, mesto celý výchovno-vzdelávací proces všetkých detí vrátane 
pedagógov presunie do iného zariadenia. 

“Sme ochotní rodičom vyjsť maximálne v ústrety pri výbere ktorejkoľvek škôlky a taktiež i v prípade 
požiadavky presunu celého kolektívu,” uzavrel Bečarik. 

[Späť na obsah] 
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Spiš láka turistov unikátnou prírodou Slovenského raja. Autor: SHUTTERSTOCK 
Počas tohtoročnej zimy zavítalo denne do roklín Slovenského kraja 241 osôb. Oproti minuloročnej zime je to 

síce 60-percentný nárast návštevnosti, no v porovnaní s letom, keď zrátali v roklinách Raja takmer 4 500 turistov 
denne, je to priepastný rozdiel. 

V zime navyše chodili do Raja viac-menej iba Slováci. Vyplýva to zo štatistík zverejnených Správou 
Národného parku (NP) Slovenský raj. 

Zima v Slovenskom Raji z pohľadu návštevnosti národného parku výrazne zaostáva za hlavnou letnou 
turistickou sezónou. Okrem ferraty Kyseľ sú pritom všetky rokliny sprístupnené celoročne. Ako uviedol Tomáš 
Dražil – riaditeľ Správy NP Slovenský raj, v roklinách si počas zimy prídu na svoje skôr zdatnejší turisti, čo môže 
byť jedným z faktorov nižšej návštevnosti. 

„Treba si však uvedomiť, že návštevníci Slovenského Raja tu aj počas zimy nájdu lokality vhodné pre menej 
zdatnejších turistov,“ povedal Dražil. 

Návštevnosti zimného Slovenského Raja podľa Dražila nebráni ani nový návštevný poriadok, v ktorom pribudli 
nové lokality na ľadolezenie či korčuľovanie v Prielome Hornádu – najväčšia zimná atrakcia, ktorej však 
tohtoročná zima nepriala a Hornád nezamrzol. Slovenský raj tiež poskytuje mnoho možností na bežecké i 
zjazdové lyžovanie. 

Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie Cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj & Spiš Zuzana Záborská 
uviedla pre agentúru SITA, že na rozvoji zimného turizmu začali intenzívnejšie pracovať pred dvoma rokmi. 

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus s cieľom zvýšenia dostupnosti 
stredísk pilotne spústila túto zimu Ľadový expres, zaviedli Turistickú kartu Slovenský raj & Spiš s množstvom 
zliav, aktualizovali Zimného sprievodcu, tiež propagovali zimu v Slovenskom Raji krátkym videom. 

„Minulú aj túto zimnú sezónu vozil návštevníkov do zimných centier Grajnár, Mlynky Gugeľ a Mlynky – Biele 
vody autobus, ktorý je už súčasťou verejných autobusových poriadkov. Štyri roky dozadu to bol Ski bus. Nemalé 
prostriedky podľa riaditeľky každým rokom OOCR Slovenský Raj & Spiš vkladá do značenia a úpravy bežeckých 
lyžiarskych tratí Grajnár, Mlynky – Biele vody a v destinácii túto zimu pribudol tiež nový bežkársky areál 
Dobšinská ľadová jaskyňa." 

V spolupráci s mestom Spišská Nová Ves, ktoré je členom OOCR Slovenský Raj & Spiš, by v horizonte 

dvoch až troch rokov chceli dobudovať športový areál Grajnár, čo znamená komplexnú obnovu značenia a úpravy 
tratí, vybudovanie parkoviska, dobudovania technického a materiálneho vybavenia úpravy tratí a informačného a 
sociálneho zázemia vrátane cieleného marketingu. 

„Zvažujeme tiež zorganizovanie zimného podujatia, ktoré by mohlo byť atrakciou pre návštevníka. Verím, že 
aj vďaka týmto aktivitám sa nám pomaly rozbiehajúci zimný turizmus v Slovenskom Raji podarí naštartovať,“ 
uzavrela Zuzana Záborská. 

Situácia v Tatranskom národnom parku (TANAP) je trochu iná. Tam bývajú cieľovou destináciou turistov v 
zimných mesiacoch predovšetkým vysokohorské chaty, ku ktorým vedú aj počas zimy sprístupnené turistické 
chodníky. 

Oficiálne štatistiky návštevnosti TANAP počas zimy nie sú, nakoľko sčítanie turistov sa robí len počas letnej 
turistickej sezóny, keď denná návštevnosť je vyše 20-tisíc turistov. 

Daniela Ševčíková zo Zámkovského chaty uviedla, že v zime, keďže sa skôr stmieva, je návštevnosť nižšia a 
odvíja sa hlavne od počasia. Podobné skúsenosti majú aj na iných tatranských chatách. 

Na Téryho chate majú víkendy obsadené celoročne, pracovné dni je návštevnosť nižšia. Marcela Štefániková 
z Majlátovej chaty na Popradskom plese uviedla pre agentúru SITA, že zima je z pohľadu návštevnosti o čosi 
slabšia. 

„Keď je pekné počasie, návštevnosť sa pohybuje na úrovni zhruba 80 percent počtu turistov v letných 
mesiacoch,“ doplnila chatárka, podľa ktorej túto zimu zaznamenali nárast počtu návštevníkov. 

https://cestovanie.pravda.sk/hory/clanok/508345-turistom-sa-v-zime-do-slovenskeho-raja-nechce-oproti-letu-bola-navstevnost-nizka/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://cestovanie.pravda.sk/hory/clanok/508345-turistom-sa-v-zime-do-slovenskeho-raja-nechce-oproti-letu-bola-navstevnost-nizka/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


V roku 2017 bola letná denná návštevnosť NP Slovenský raj 4 889 osôb, zimná 138 a ročná 621 115 osôb. 
Celková návštevnosť parku v roku 2018 bola nižšia ako rok predtým, a to 569 281 osôb. Letná denná 
návštevnosť bola 4 460 osôb a zimná 143 osôb. 

Denná návštevnosť v zime v roku 2019 bola 241 osôb, z toho 91,7 percenta tvorili Slováci. Ferrata Kyseľ, 
ktorá je sprístupnená štyri a pol mesiaca si udržiava vyše desaťtisícovú návštevnosť. 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Bude Rožňava naj mestom 2019? Momentálne sme na tejto priečke! 
[09.04.2019; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Peter Simon] 

 
https://roznava.dnes24.sk/bude-roznava-naj-mestom-2019-momentalne-sme-na-tejto-priecke-327642 

 
 

Od začiatku apríla majú Slováci možnosť hlasovať o svoje naj mesto. Ako sa aktuálne darí metropole horného 
Gemera? 

Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska vyhlásil internetový portál Slovakregion. Odštartovala 1. apríla a potrvá 
až do 31. októbra. Po tomto dátume spoznáme absolútnych víťazov. Ako je na tom momentálne metropola 
horného Gemera? 

Po niekoľkých dňoch od spustenia hlasovania sa Rožňava priebežne nachádza na peknej 14. priečke zo 139 
miest. 

V aktuálnom rebríčku TOP 3 však môžeme nájsť tieto mestá. Na 1. mieste sa drží Spišská Nová Ves na 2. 

mieste sa nachádza Zvolen a prvú trojku uzatvára Trnava. 
Do konca súťaže je však ešte ďaleko, a tak aj vy svojím hlasom môžete prispieť k umiestneniu nášho mesta. 

Zahlasovať za naše mesto môžete na www.slovakregion.sk. Hlasovať však môžu len registrovaní užívatelia, ktorí 
kompletne vyplnia registračné údaje. 

Víťazom sa stane mesto, ktoré počas trvania súťaže získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac 
užívateľov odovzdávajúcich hlas. Výsledky súťaže budú známe 5. novembra tohto roku. Sledujte nás preto aj na 
našom facebookovom profile. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

32. HLASUJTE: Kde v Spišskej Novej Vsi sa najlepšie býva? 
[09.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/hlasujte-kde-v-spisskej-novej-vsi-sa-najlepsie-byva-327621 

 
 

Mnohí z vás Spišskú Novú Ves isto veľmi dobre poznajú. No kde v našom meste sa najlepšie býva? 

Zahlasujte aj vy… 
Spišská Nová Ves je pre mnohých srdcové mesto. Sú aj takí, čo si život v nejakom inom azda ani nevedia 

predstaviť. Zamýšľali ste sa však niekedy nad tým, v ktorej konkrétnej časti mesta sa podľa vás býva najlepšie? 
Práve na to je zamerané online hlasovanie, ktoré vám práve teraz prinášame a aké sme tu ešte nemali. V 

ňom môžete aj vy zahlasovať za lokalitu, o ktorej si myslíte, že práve tá je v rámci Spišskej Novej Vsi na bývanie 

tá najlepšia voľba. 
Na výber máte až 12 možností, ktoré predstavujú jednotlivé časti mesta. Ak však máte vytypovanú konkrétnu 

ulicu, ktorú neviete jednoznačne zaradiť do niektorej z možností, zvoľte tú časť, ktorá je k danej ulici najbližšie. 
Hlasovať môžete do budúceho utorka, teda do 16. apríla 10:00 hod. Po tomto termíne vás oboznámime s 

lokalitou, ktorá v tomto online hlasovaní získala najviac hlasov a ktorú si tak naši čitatelia zvolili za tú, v ktorej sa 
podľa nich býva najlepšie. 

Kde v Spišskej Novej Vsi sa podľa vás najlepšie býva? 

Blaumont 0 % 
Červený Jarok 0 % 
Ferčekovce 33.3 % 
Mier 0 % 
Novoveská Huta 33.3 % 
Pod Tepličkou 33.3 % 
Staré mesto 0 % 
Tarča 0 % 
Telep 0 % 

https://roznava.dnes24.sk/bude-roznava-naj-mestom-2019-momentalne-sme-na-tejto-priecke-327642
https://spisska.dnes24.sk/hlasujte-kde-v-spisskej-novej-vsi-sa-najlepsie-byva-327621


Východ 0 % 
Za Hornádom 0 % 
Západ 0 % 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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