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1. Deň, ktorý stvoril mesto 
[10.04.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 6; arg] 

 
 

XXX. ročník vychádzania novín Poprad nás primäl k spomínaniu. Na našich stránkach sme počas tohto 
obdobia písali hádam o všetkom. Rozhodli sme sa pripomenúť si minulosť výberom zo starých vydaní Popradu. 
Tentoraz z čísla 42, vydaného 17. decembra 1991. 

Azda ani netušil anglický historik H. Bockle, akú hlbokú pravdu píše, keď sa z jeho pera zrodila myšlienka: 
„Lokomotíva prispela k zblíženiu ľudstva viac, ako k nemu od stvorenia prispeli filozofovia, proroci a básnici.“ A 
nielen k zblíženiu ľudstva, ale aj k rozvoju dediniek na mestečká, mestečiek na mestá, zabudnutých kusov zeme 
na prosperujúce regióny. A vždy to začal vlastne jediný deň. 

Bol 26. jún 1866, keď bratia Richeovci a spol. dostali od cisára Františka Jozefa I. koncesiu na stavbu a 
prevádzku parnej železnice z Košíc do Bohumína. V decembri 1869 sa začala stavba úseku Poprad - Žilina. 

Z neúplných správ vieme, že konzervatívni mešťanostovia Veľkej a ešte konzervatívnejší zo Spišskej Soboty 
o železnici na svojom chotári nechceli ani počuť. Popradskí mešťanostovia, túžiaci po rozvoji svojho, vlastne v 
súmestí najbezvýznamnejšieho mestečka, zacítili príležitosť. A tak vlastne budova stanice s nápisom Poprad-
Felka nevyjadrovala skutočnosť, pretože mešťanostovia Felkej predali až po trať svoj chotár Popradu. Akí len boli 
nepredvídaví. 8. december 1871, deň, v ktorom oficiálne prišla do Popradu železnica, totiž stvoril mesto - a 
dovtedy slávnejší a bohatší susedia sa stali satelitmi. 

Fragmenty z tohto dňa zachytil podľa dobových novín a iných prameňov aj Ivan Bohuš v knihe Osudy 
tatranských osád: „A potom to prišlo. Staničný dozorca rozhompáľal zvonec na drevenej „šibenici“ pri okraji 
nástupišťa, ozvala sa rezká cigánska muzika a z teplej čakárne vykročila do treskúcej zimy dôstojná skupina 
miestnej, okresnej i župnej honorácie. Panstvá v gala sa smrteľne vážne zoradili na neveľkom nástupišti, tlačiac 
do popredia pána mešťanostu, ktorý roztržito žmolil text prejavu v ruke s bielou rukavicou. Čudo prihrmelo s 
obrovským fučaním a v oblakoch dymu. Prv, ako sa zastavilo, hrozne zapískalo a na šokovaný zástup vychŕlilo 
prúd syčiacej pary. Odznel pripravený program, prejav pána mešťanostu, prejav pána z riaditeľstva Košicko-
bohumínskej železnice, báseň, hymna, éljen. A ešte raz éljen!“ 

O štyri roky neskôr uviedli do prevádzky úsek z Popradu do Spišskej Novej Vsi. Zrazu bolo všade bližšie. Aj 

zovšadiaľ k nám. Cez dve oceľové nite koľajníc nás objavil a prijal svet. Z dediny vzniklo mesto. (arg) 
foto: 
ZDROJ - publikácia Poprad na starých pohľadniciach - hlavná staničná budova Košicko-bohumínskej 

železnice v Poprade (cca rok 1906). 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Stretnutie predstaviteľov piatich spišských miest 
[10.04.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 2; jhl] 

 
 

V Levoči sa v utorok 2. apríla 2019 stretli primátori okresných spišských miest. Primátor mesta Levoča 
Miroslav Vilkovský privítal na pôde MsÚ viceprimátora mesta Poprad Štefana Pčolu, primátora mesta Kežmarok 
Jána Ferenčáka, primátora mesta Spišská Nová Ves Pavla Bečarika a primátora mesta Stará Ľubovňa Ľuboša 

Tomka. 
Na pracovnom rokovaní diskutovali o trvalo udržateľnom rozvoji cestovného ruchu, o rešpektovaní a 

zhodnocovaní prírodného a kultúrneho dedičstva, posilňovaní mierových a priateľských kontaktov. Rozprávali sa 
aj o cielenom marketingu územia, či o tom, ako rozvíjať a prehlbovať cestovný ruch na regionálnej úrovni, ako aj o 
organizovaní spoločných prezentačných podujatí. Dôležitou témou rokovania bola aj téma zvýšenia kvality 
dopravného prepojenia medzi mestami. Hovorili aj o zahraničnej spolupráci s Poľskom a Maďarskom. „Z Varšavy 
sa buduje diaľnica do Noweho Targu a tak sa natíska otázka, prečo by sme nespojili Nowy Targ s našimi mestami 
a to nie len diaľnicou, ale aj železničným spojením. Toto je téma s ktorou by sme do budúcna chceli osloviť vládu 
SR,“ ozrejmil viceprimátor mesta Poprad Štefan Pčola. 

Primátori spišských miest na rokovaní tiež prisľúbili aktívnu pomoc mestu Poprad, ktoré sa chce uchádzať o 
organizovanie Európskeho olympijskeho festivalu mládeže. V rámci participácie na organizovaní festivalu 
mládeže poskytnú mesta na Spiši aj svoje športoviská a ubytovacie kapacity pre potreby uskutočnenia tohto 
podujatia v Poprade. Primátori sa plánujú stretávať každý polrok. Do dialógu chcú prizvať tiež zástupcov ďalších 
menších spišských miest. (jhl) 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Zápach na chodbe 
[10.04.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Michal Farkašovský;Monika Šebová] 



 
 

Michal Farkašovský, moderátor: “Nezvyčajný zásah majú za sebou hasiči zo Spiša. Obyvatelia paneláku tam 
pocítili dýchacie ťažkosti.” 

Monika Šebová, moderátorka: “Problém spôsobila neznáma látka vo vzduchu. Hasiči boli pripravení aj na 
evakuáciu ľudí z bytového domu.” 

Imrich Laznia, veliteľ zásahu HaZZ SNV: "Mali sme nahlásený dráždivý plyn v bytovom dome na ulici Jiřího 
Wolkera na sídlisku Mier v Spišskej Novej Vsi." 

Matúš Gavlák, redaktor: “Dráždivú látku začali cítiť obyvatelia bytovky vo večerných hodinách. Táto látka sa 
nachádzala iba v spoločných priestorov na chodbe. Problémy pociťovali obyvatelia na spoločnom schodisku od 5. 
poschodia vyššie. Niektorí vybehli z bytov pred bytovku. Tí, čo ostali doma, dostali od hasičov jasný príkaz - 
nevychádzať z bytov.” 

Milan majerčík, obyvateľ bytovky: “Nevieme čo, nevieme definovať.” 
Matúš Gavlák: “Čo sa ťažko dýchalo alebo?” 
Milan Majerčík: “Priedušky. Dusivá látka.” 
Imrich Laznia: “Podarilo sa nám odvetrať priestor schodišťa tým, že sme otvorili v najvyššom poschodí dvierka 

a pretlakovým ventilátorom sme pretlačili vzduch.” 
Matúš Gavlák: “Hasiči mali pripravené aj kyslíkové masky pre obyvateľov bytovky. Napokon evakuácia nebola 

potrebná. Jedna z obyvateliek však potrebovala pomoc záchranárov.” 
Božena, obyvateľka bytovky: “Že zle, že jej prišlo. Ale neviem, či z toho alebo sa zľakla alebo neviem.” 
Katarína Načiniaková, hovorkyňa záchranárskej skupiny (telefonát): “Záchranári pacientku vyšetril, jej 

zdravotný stav si však nevyžadoval transport do nemocničného zariadenia, preto bola ponechaná na mieste v 
opatere príbuzných.” 

Matúš Gavlák: “Po vyše hodine odvetrávania sa kontaminácia vzduchu znížila. Od hasičov prišla pre 
obyvateľov bytovky dobrá správa.” 

Imrich Laznia: “Na zisťovanie plynnej látky bol použitý analyzátor nebezpečných látok, ktorý nezistil 
prítomnosť nakalibrovaných látok. Čiže nemôžem povedať, že o akú dráždivú látku sa jednalo.” 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Rozruch v bytovke 
[10.04.2019; TV JOJ; Prvé noviny; 17:00; Matúš Gavlák / Ján Mečiar] 

 
 

Ján Mečiar, moderátor: „Obyvatelia bytovky v Spišskej Novej Vsi sa na spoločných chodbách nemohli 

poriadne nadýchnuť. Dýchacie cesty im dráždil neznámy plyn. Dostali jasný príkaz. Nevychádzať na chodbu. Viac 
už Matúš Gavlák.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Hasiči tu na vlastnú ochranu zasahovali v dýchacích prístrojoch. Do akcie sa dostal 
aj ventilátor. Priestory museli odvetrať. Problémy s dýchaním pociťovali ľudia od piateho až po najvyššie 
poschodie. Akcia začala pred ôsmou večer.“ 

Milan Majerčík, obyvateľ bytovky: „Svokra bola na záchode a vybehla zo záchodu vonku, začalo ju dusiť. Keď 
som išiel na chodbu, aj ja som to cítil, hej, taký, čo ja viem, no neviem to definovať.“ 

Matúš Gavlák: „Hasiči boli pripravení aj na evakuáciu obyvateľov pomocou evakuačných kyslíkových masiek. 
Chvíľu po príjazde však zistili, že zamorené boli iba spoločné priestory. Neznámy plyn bolo cítiť na chodbách a v 
schodisku v osemposchodovom paneláku. Ošetrenie potrebovala staršia pani, preto jej privolali záchranárov. Po 
odvetraní priestorov obyvateľov bytovky pustili hasiči po približne hodine do bytov.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Otvorený list poslancom 
[10.04.2019; dennikn.sk; Blog; 10:30; Zuzana Zimenová] 

 
https://dennikn.sk/blog/1438137/otvoreny-list-poslancom/?ref=list 

 
 

Pred pár dňami sa na mňa obrátili rodičia detí z Materskej školy na Ulici S. Tomášika v Spišskej Novej Vsi s 

upozornením, že mesto chce zrušiť jedinú škôlku, v ktorej sa inkluzívne vzdelávajú aj deti so zdravotným 
znevýhodnením. 

V Materskej škole na Ulici S. Tomášika sú do vzdelávania začlenené deti s Downovým syndrómom, autistické 
deti ako aj deti s telesným postihnutím. So zámerom mestského zastupiteľstva zrušiť túto škôlku rodičia 
nesúhlasia, keďže majú skúsenosť, že iné materské školy odmietajú prijímať deti s hendikepom. Obávajú sa, že 

https://dennikn.sk/blog/1438137/otvoreny-list-poslancom/?ref=list


deti, ktoré akútne potrebujú špeciálnu starostlivosť už od raného detstva, stratia zrušením tejto škôlky jedinú 
príležitosť na optimálny rozvoj ich potenciálu v predškolskom veku. 

Na protest voči tomuto medializovanému plánu ziniciovali rodičia spolu s vedením materskej školy petíciu, 
ktorú k dnešnému dňu podpísalo viac ako 1300 obyvateľov. 

Zároveň sa členovia petičného výboru obrátili listom aj na poslancov mestského zastupiteľstva, v ktorom 
okrem iného uvádzajú: 

„Vnímame to ako zbavovanie sa zodpovednosti zo strany vedenia mesta, ktoré tu má byť pre všetkých - aj pre 
zdravých aj pre tých, ktorí toto šťastie v živote nemali. Táto škôlka ako jediné predškolské zariadenie v našom 
meste integruje zdravé a hendikepované deti. Len ťažko si človek vychovávajúci zdravé dieťa dokáže predstaviť, 
s akými ťažkosťami sa rodičia hendikepovaného dieťatka stretávajú v našej spoločnosti - od odmietania inak 
obdarených detí, zdravotných dôsledkov postihnutia až po finančné problémy súvisiace s náročnými 
rehabilitáciami a ďalšími aktivitami, ktoré rodičia financujú z vlastných zdrojov. Vážení poslanci, k týmto 
ťažkostiam, s ktorými sa denne stretávame, chcete pridať našim deťom do cesty ešte ďalšiu prekážku.“ 

S úmyslom podporiť rodičov detí so zdravotným znevýhodnením a vedenie materskej školy, ktorá je voči 
týmto deťom otvorená, ochotne ich prijíma a úspešne s nimi pracuje, som dnes zaslala členom zastupiteľstva v 
Spišskej Novej Vsi nasledovný otvorený list. S napätím budem očakávať, ako poslankyne a poslanci zareagujú 

na argumenty odborníkov a petíciu obyvateľov mesta. O osude inkluzívnej materskej školy by mali rozhodovať na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 18. apríla 2019. 

Znenie otvoreného listu 
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 

Týmto otvoreným listom by som Vás chcela informovať o tom, že dňa 3. apríla 2019 som bola obyvateľmi 
mesta Spišská Nová Ves oboznámená s údajným zámerom mesta Spišská Nová Ves zrušiť Materskú školu na 

Ulici S. Tomášika 5, ako aj s petíciou, ktorá v reakcii na tento zámer samosprávy vznikla, a ktorú už k dnešnému 
dňu podpísalo vyše 1300 občanov. 

Je mi známe, že vyššie uvedená materská škola prijíma aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami a využíva inkluzívny prístup vo vzdelávaní. 

V pozícii poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky sa oblasti inkluzívneho vzdelávania intenzívne 
venujem, pričom do mojej expertízy patrí táto téma dlhodobo, už z obdobia pred výkonom mandátu v NR SR. 

Zastávam názor, že včasné začlenenie detí so zdravotným alebo iným znevýhodnením do vzdelávania 
napomáha rozvoju ich jedinečného potenciálu, ak je naplnený predpoklad, že učitelia a učiteľky v spolupráci s 
ďalšími odborníkmi rešpektujú ich osobitosti a špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Pro-inkluzívne 
orientované školy, ktoré sú schopné zabezpečiť pre tieto deti špeciálne podmienky v procese výchovy a 
vzdelávania a zároveň im pomáhajú prekonávať bariéry pri začlenení sa do kolektívu rovesníkov, považujem za 
vzácne príklady dobrej praxe v našom školskom systéme. 

Škola ako vzdelávacia inštitúcia, či už hovoríme o materskej, základnej alebo strednej škole, je ideálnym 
prostredím na to, aby sa každé dieťa naučilo nielen všetko potrebné o svete, ktorý ho obklopuje, ale aj chápať 
rozmanitosť a odlišnosti v nadaní, schopnostiach i obmedzeniach svojich rovesníkov, rozvíjať emocionálnu 
inteligenciu, empatiu, schopnosť spolupráce a vzájomnej pomoci. Som presvedčená, že ide o jednu z prioritných 
úloh školy, berúc do úvahy aktuálne výzvy našej spoločnosti, ktorá je čoraz viac názorovo polarizovaná a v ktorej 
sa, žiaľ, stupňujú nenávistné nálady namiesto posilňovania tolerancie a rešpektu. 

Investície do inkluzívneho vzdelávania otvárajú pre deti so zdravotným a iným znevýhodnením tú 
najefektívnejšiu cestu k ich plnému začleneniu do spoločnosti. V tejto súvislosti si dovoľujem pripomenúť, že 
investície, smerované do škôl s pro-inkluzívnym prístupom, sú z dlhodobého hľadiska ekonomicky výhodné aj pre 
komunitu, v ktorej školy pôsobia, ako aj pre celú spoločnosť. Výskumy potvrdzujú, že ak sa v rámci inkluzívneho 
vzdelávania podarí naplno rozvinúť potenciál detí s rôznym znevýhodnením, môžu byť tieto deti v dospelosti 
nielen kvalitne vzdelané, ale aj samostatné, úspešné a v živote šťastné. Naplnenie tejto výzvy je v inkluzívnom 
vzdelávaní tým najvyšším cieľom. 

Vzhľadom na vyššie uvedené považujem za mimoriadne prínosné, ak školy, resp. ich pedagogickí a odborní 
zamestnanci, presadzujúci pro-inkluzívny prístup vo vzdelávaní, majú pri napĺňaní týchto náročných cieľov vo 
svojich zriaďovateľoch partnerov, ktorí ich v náročnej práci podporujú. 

Chcem Vás preto zdvorilo požiadať, aby ste pri rozhodovaní o osude Materskej školy na Ulici S. Tomášika 5 v 
Spišskej Novej Vsi starostlivo zvážili už spomenuté argumenty týkajúce sa prínosu a výhod spojených s 

podporou inkluzívneho vzdelávania od predškolského veku, ako aj argumenty prezentované v petícii obyvateľov 
Vášho mesta. 

S úctou, 
Zuzana Zimenová 
poslankyňa NR SR 
členka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
predsedníčka Komisie pre začleňovanie zraniteľných skupín do vzdelávania, práce a spoločnosti (poradný 

orgán Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny) 
[Späť na obsah] 

 
 



6. Na Cineama 2019 sa v Rožňave opäť predstavia amatérski filmári: Víťazi si 

odnesú sošku Goskara 
[10.04.2019; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Peter Simon] 

 
https://roznava.dnes24.sk/na-cineama-2019-sa-v-roznave-opat-predstavia-amaterski-filmari-vitazi-si-
odnesu-sosku-goskara-327737 

 
 

Jednodňová krajská súťažná prehliadka ponúkne celkovo 26 filmov od autorov z Košíc, Spišskej Novej Vsi a 

Rožňavy. 
Gemerské osvetové stredisko (GOS) pozýva na 23. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej 

tvorby Cineama 2019. Uskutoční sa v sobotu, 13. apríla 2019 od 9:00 hod. v Dome tradičnej kultúry Gemera v 
kine Apollo v Rožňave (Betliarska 8). 

Víťazom v jednotlivých kategóriách už tradične odovzdajú sošku Goskara – gemerský variant prestížnej 
filmovej ceny Oscar. 

" Diváci – priaznivci nekomerčných filmov – sa môžu znova tešiť na pestrú paletu žánrov. Ponúkneme 26 
krátkych snímok animovanej tvorby, hraných filmov, dokumentov a videoklipov autorov z Košíc, Spišskej Novej 
Vsi a Rožňavy, ktorí reflektujú súčasné témy nekomerčným pohľadom nezávislých tvorcov," pozýva Anežka 

Kleinová z GOS. Ako dodala, ich spracovanie v ničom nezaostáva za profesionálnou tvorbou. 
GOS organizuje krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže Cineama, ktorú každoročne vyhlasuje Národné 

osvetové centrum. Ide zároveň o prehliadku amatérskej filmovej tvorby autorov z Košického kraja. Súťaž 
vyhľadáva talentovaných tvorcov, rozvíja ich kreativitu a tiež dáva možnosť prezentácie a konfrontácie všetkým 
autorom z oblasti vizuálneho umenia. „Vďaka súťaži vytvárame priestor na rozvíjanie záujmov, umeleckej 
tvorivosti, nadania a technických schopností v oblasti amatérskej filmovej tvorby a tiež na umelecké stvárnenie 
skutočnosti, na vyjadrenie názorov, postojov a skúseností autorov filmovych diel,“ uviedla riaditeľka GOS Helena 
Novotná. 

Gemerské osvetové stredisko je kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Krajskú súťaž z 
verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia. Vstup je voľný. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Splnomocnenec sa vlani zameral na integráciu rómskych komunít 
[10.04.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/splnomocnenec-sa-vlani-zameral-integraciu-romskych-komunit/1725108 

 
 

Bratislava 10. apríla 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková) 
Aktivity na integráciu rómskych komunít boli kľúčové v činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre 

rómske komunity Ábela Ravasza a jeho úradu. Splnomocnenec sa zameral najmä na presadzovanie opatrení v 
oblasti vzdelávania, zamestnanosti, ochrany zdravia a bývania Rómov 

Na snímke Ábel Ravasz 
Vyplýva to zo Správy o činnosti splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity za rok 2018. Správu, ktorú 

vypracoval Ravaszov úrad a predložila ministerka vnútra Denisa Saková, ministri na dnešnom výjazdovom 
rokovaní vlády v Bardejove vzali na vedomie. 

Ako sa uvádza v správe, splnomocnenec pozornosť zameral hlavne na zvyšovanie úrovne predprimárneho 
vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít, na rozvoj inkluzívneho vzdelávania najmä v základných 
školách či zlepšenie podmienok rozvoja sociálnej práce a rozšírení siete terénnych sociálnych pracovníkov. 
Venoval sa aj začleňovaniu Rómov na pracovný trh, ako aj vytváraniu podmienok pre pokračovanie projektu 
miestnych občianskych poriadkových služieb. “Tieto projekty pokračujú aj v nasledujúcich rokoch, preklápame ich 
do druhej fázy, teda niekoľko tisíc terénnych pracovníkov zostane aj naďalej v obciach, to platí aj pre miestne 
občianske poriadkové služby,” informoval Ravasz dnes po rokovaní vlády. 

Kľúčovou bola aj účasť splnomocnenca na príprave legislatívnych a nelegislatívnych aktov, ktoré umožňovali 
precizovať, moderovať alebo novelizovať príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov či 
prijímať zásadné opatrenia sociálnej politiky vládou SR v súvislosti s integráciou Rómov. Ravasz v tejto súvislosti 
uviedol, že legislatívne zmeny sa úradu podarili presadiť napríklad v zákone o hazardných hrách, kde presadil kto 
môže isť do herní. “Úspešne sme zabojovali aj proti drogám chudobných toulenu a herbe,” doplnil. 
Splnomocnenec aktívne a iniciatívne presadzoval opatrenia na účinné uplatňovanie antidiskriminačných 
predpisov a programov. Správa zároveň konštatuje plnenie stratégie pre integráciu Rómov do roku 2020 či 

https://roznava.dnes24.sk/na-cineama-2019-sa-v-roznave-opat-predstavia-amaterski-filmari-vitazi-si-odnesu-sosku-goskara-327737
https://roznava.dnes24.sk/na-cineama-2019-sa-v-roznave-opat-predstavia-amaterski-filmari-vitazi-si-odnesu-sosku-goskara-327737
https://www.hlavnespravy.sk/splnomocnenec-sa-vlani-zameral-integraciu-romskych-komunit/1725108


zabezpečovania úloh splnomocnenca v rámci nového programového obdobia európskej solidárnej pomoci 2014 – 
2020. 

“Je to beh na dlhé trate, ale keď sa pozrieme na čísla všade vidíme medziročne pozitívnu zmenu, máme 
rekordný počet zamestnaných Rómov, najnižšiu nezamestnanosť, vidíme viac Rómov v škôlkach,“ uviedol 
Ravasz a dodal, že úrad to robí dobre a sú na správnej ceste. „Nehovorím, že to vyriešime, ale určite bude 
situácia priaznivejšia,“ podotkol. Podľa neho práve v Bardejovskom okresu sú obce, kde sa darí tieto ciele 
napĺňať. 

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity má postavenie poradného orgánu vlády SR pre problematiku 
rómskych komunít. Podieľa sa na tvorbe, realizácii a koordinácii politík Európskej únie, vlády SR, ako aj politík na 
regionálnej a komunálnej úrovni. V rámci svojej pôsobnosti sa zameriava na realizáciu systémových opatrení na 
zlepšenie sociálno-ekonomického postavenia rómskych komunít. Na Slovensku úrad zabezpečuje svoje činnosti 
prostredníctvom desiatich pracovísk v lokalitách Banská Bystrica, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, 
Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Svidník. “Ideálne by bolo keby sme v každom väčšom 

okrese, kde je väčšie zastúpenie rómskych komunít mali minimálne jedného koordinátora. Pre nás je veľmi 
dôležité, aby sme mali dobrú spoluprácu s našimi obcami a miestnymi neziskovými organizáciami. Bez 
spolupráce s ministerstvami a miestnymi aktérmi veľa toho neurobíme, aj preto sú regionálne kancelárie veľmi 
dôležité,” prízvukoval Ravasz. 

Pošlite nám tip 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Prinášame vám voľné pracovné fleky v Spišskej: Pozrite si PREHĽAD 
[10.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/prinasame-vam-volne-pracovne-fleky-v-spisskej-pozrite-si-prehlad-327730 

 
 

Náš spravodajský portál vám prináša prehľad voľných pracovných miest v Spišskej Novej Vsi. Viac vnútri! 

Chcete sa aj vy poobzerať po nejakom pre vás vhodnom voľnom pracovnom mieste a má to byť flek v 
Spišskej Novej Vsi? Potom určite čítajte ďalej. 

Náš spravodajský portál vám totiž prináša prehľad voľných džobov práve v našom meste. A za preštudovanie 
nič nedáte. Prehľad je vypracovaný z údajov ústredia práce aktuálnych k 10.4.2019. 

Názov pozície – Zadávateľ pracovnej ponuky 
- Strojný zámočník – BMZ a.s. 
- Zvárač kovov – Strojspiš, spol. s r.o. 
- Manažér nákupu a obstarávania – ALNIKO s.r.o. 
- Čašník, servírka – Caffe ErDa s.r.o. 
- Obchodník – Portador Global Spedition s.r.o. 
- Marketingový predaj – NATURAL s.r.o. 
- Skladník – NATURAL s.r.o. 
- Pôrodná asistentka na pôrodnej sále – SVET ZDRAVIA, A. S. 
- Lekár gynekologicko- pôrodníckeho oddelenia – SVET ZDRAVIA, A. S. 
- Expedient – NATURAL s.r.o. 
- Údržbár – TRIPLUS SK, s.r.o. 
- Skladník s anglickým jazykom – WPW Center s.r.o. 
- Predajca ovocných štiav – BARTY s.r.o. 
- Montážny pracovník – PASS – SK, s.r.o. 
- Manažér priemyselného inžinierstva a údržby – Embraco Slovakia s.r.o. 
Názov pozície – Zadávateľ pracovnej ponuky 
- Plánovač – KPN, s.r.o. 
- Lakovač – ANDRITZ Slovakia s.r.o. 
- Obchodný referent – K_CORP s.r.o. 
- Servisný IT technik – K_CORP s.r.o. 
- Vodič medzinárodnej dopravy – Schöni s.r.o. 
- Sestra v centre pre deti a rodiny – Dom Charitas sv. Jozefa – Spišská katolícka charita 
- Referent plánovania – TRIPLUS SK, s.r.o. 
- Vodič autobusu nepravidelnej dopravy – Spišbus plus s.r.o. 
- Koordinátor a montážny pracovník vo výrobe – WPW Center s.r.o. 
- Supervízor v strojárskej výrobe/Zástupca vedúceho – WPW Center s.r.o. 
- Predavačka potravín – OBCHODIK SLNIEČKO s.r.o. 
- Ekonóm / Účtovník – Spišská katolícka charita 
- Psychológ Centrum pre deti a rodiny Dom Charitas sv. Jozefa – Spišská katolícka charita 
- Kontrolór kvality – TRIPLUS SK, s.r.o. 
- Vedúci posunu – Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 
Názov pozície – Zadávateľ pracovnej ponuky 

https://spisska.dnes24.sk/prinasame-vam-volne-pracovne-fleky-v-spisskej-pozrite-si-prehlad-327730


- Obslužný robotník v sklade/drvič – TRIPLUS SK, s.r.o. 
- Vodič MV – J&H trans, spol. s r.o. 
- Pomocný stavebný robotník – KRBY-SPIŠ, s..r.o. 
- Elektrokonštruktér – ROŠERO – P, s.r.o. 
- Pracovník v pneuservise – STOP & GO-ON s.r.o. 
- Lekár oddelenia dlhodobo chorých – Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 
- Automechanik – ROŠERO – P, s.r.o. 
- Autoelektrikár – ROŠERO – P, s.r.o. 
- Zvárač – zámočník – ROŠERO – P, s.r.o. 
- Lakovač – ROŠERO – P, s.r.o. 
- Manážer RnD – Embraco Slovakia s.r.o. 
- Sestra bez špecializácie – Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 
- Sestra so špecializáciou – Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 
- Kuchár – čínske bistro – CHENG & SHENG s.r.o. 
- Elektromontér – BBF Tech, a.s. 
Viac informácií nájdete TU 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Hl. foto: ilustračné 
A pozrite si aj ako dobrovoľníci opäť upratali park v neďalekej Kvetnici. Viac vo videu. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Športová streda na východe - servis výsledkov a faktov 
[10.04.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Róbert Bejda;TASR;SITA] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22096235/sportova-streda-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html 

 
 

Ako sa skončili zápasy a podujatia v rôznych športoch. 
Prehľad domácich športových výsledkov súťaží, klubov a jednotlivcov z východného Slovenska počas stredy 

10. apríla 2019. 
Volejbal 
Semifinále extraligy mužov, 4. zápas: 
VKP Bystrina SPU Nitra - VK KDS Šport Košice 0:3 (-20, -14, -22), 79 minút, rozhodovali: Schimpl, Vaško /na 

zápasy 2:2/ 
Basketbal 
Play off žien o 5. miesto: 
BAM Poprad - BKM Junior UKF Nitra 64:66 pp (58:58, 26:28), Najviac bodov: Sojáková 20, Goršičová 11, 

Filičková 10 - Martišková 18, Fehérová 14, Davisová 9 /na zápasy 0:2, Nitra obsadila 5. miesto/ 
Play off mužov, 2. štvrťfinále: 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BK Inter Bratislava 69:102 (42:54) Najviac bodov: Rocca 23, Florveus 18, 

Antoni 14 - Skinner 31, Kinney 18, Smith 12 /na zápasy 0:2/ 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Obyvatelia bytovky nesmeli vyjsť na chodbu. Bol cítiť neznámy plyn 
[10.04.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/IM] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/430624-obyvatelia-bytovky-nesmeli-vyjst-na-chodbu-bol-citit-neznamy-plyn 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Obyvatelia bytovky v Spišskej Novej Vsi sa na spoločných chodbách nemohli 

poriadne nadýchnuť. Dýchacie cesty im dráždil neznámy plyn. Dostali jasný príkaz - nevychádzať na chodbu. 
Hasiči tu na vlastnú ochranu zasahovali v dýchacích prístrojoch. Do akcie sa dostal aj ventilátor. Priestory 

museli odvetrať. Problémy s dýchaním pociťovali ľudia od piateho až po najvyššie poschodie. Akcia začala pred 
ôsmou večer. 

“Svokra bola na záchode a vybehla zo záchodu von. Začalo ju dusiť. Keď som išiel na chodbu, aj ja som 
pocítil, taký čo ja viem..no neviem to definovať,” opísal obyvateľ bytovky Milan. 

Hasiči boli pripravení aj na evakuáciu obyvateľov pomocou evakuačných kyslíkových masiek. Chvíľu po 
príjazde zistili, že zamorené boli iba spoločné priestory. Neznámy plyn bolo cítiť na chodbách a schodisku v 
osemposchodovom paneláku. Ošetrenie potrebovala staršia pani, preto jej privolali záchranárov. “Záchranári 

https://korzar.sme.sk/c/22096235/sportova-streda-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html
https://www.noviny.sk/krimi/430624-obyvatelia-bytovky-nesmeli-vyjst-na-chodbu-bol-citit-neznamy-plyn


pacientku vyšetrili. Jej zdravotný stav si však nevyžadoval transport do nemocničného zariadenia. Preto bola 
ponechaná na mieste v opatere príbuzných,” informuje hovorkyňa záchranárskej skupiny Katarína Načiniaková. 
Po odvetraní priestorov obyvateľov bytovky pustili hasiči po približne hodine do bytov. 

“Podarilo sa nám odvetrať priestor schodištia tým, že sme otvorili na najvyššom poschodí dvierka. A 
pretlakovým ventilátorom sme pretlačili vzduch,” opísal veliteľ zásahu Imrich Laznia. “Na zisťovanie plynnej látky 
bol použitý analyzátor nebezpečných látok, ktorý nezistil prítomnosť nakalibrovaných látok. Čiže, nemôžem 
povedať, o akú dráždivú látku sa jednalo,” dodal Laznia. 

Zdroj: noviny.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

11. VIDEO: SBL: S postupovým mečbalom iba bratislavský Inter 
[10.04.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/392048/video-sbl-s-postupovym-mecbalom-iba-bratislavsky-inter/ 

 
 

Výsledky stredajších druhých stretnutí štvrťfinále play-off Slovenskej basketbalovej ligy mužov Eurovia SBL 
2018/2019 (hrá sa na tri víťazstvá): 

Štvrťfinále play-off: 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - Inter Bratislava 69:102 (18:33, 24:21, 19:22, 8:26) 

Najviac bodov: Rocca 23, Florveus 18, Antoni 14 - Skiner 31 (15 doskokov), Kinney 18, Smith 12 
/stav série 0:2/ 
PP & TV Raj Žilina - BK Iskra Svit 91:79 (25:19, 23:21, 19:24, 24:15) 
Najviac bodov: Merešš 25 (3 trojky, 14 doskokov), Jackson 19 (4 trojky), Dickson 17 - Guillory 18, Avramovič 

16, Washburn 14 
/stav série 1:1/ 
MBK Handlová - BK Levickí Patrioti 88:83 (25:16, 27:20, 17:22, 19:25) 
Najviac bodov: Tresač 22 (3 trojky), Hoferica (11 doskokov) a Skouen po 14 - Krajčovič 21, Benjamin 19, 

Gačeša 13 
/stav série 1:1/ 
MBK Rieker Com-Therm Komárno - BC Prievidza 86:77 (21:15, 17:24, 22:16, 26:22) 
Najviac bodov: Miloševič 24 (5 trojok), Brooks 23 (15 doskokov), O’Reilly 16 - Davis 20 (3 trojky), Körner 16 (3 

trojky), Pajovič 13 
/stav série 1:1/ 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / Štvrťfinále 
1 
X 
2 
BK Inter Bratislava Bratislava 
109 : 65 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
(36:18, 19:11, 31:20, 23:16) 
BK Levickí Patrioti Levice 
81 : 59 
MBK Handlová Handlová 
(20:16, 22:16, 18:10, 21:17) 
BC Prievidza Prievidza 
81 : 61 
MBK Rieker Komárno Komárno 
(21:16, 15:15, 23:17, 22:13) 
BK Iskra Svit Svit 
87 : 67 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
(27:21, 22:16, 15:14, 23:16) 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
18:00 
10.04.2019 
BK Inter Bratislava Bratislava 
10.73 27.95 1.02 
MBK Handlová Handlová 
18:00 

https://sport.aktuality.sk/c/392048/video-sbl-s-postupovym-mecbalom-iba-bratislavsky-inter/


10.04.2019 
BK Levickí Patrioti Levice 
4.74 19.00 1.18 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
91 : 79 
BK Iskra Svit Svit 
(25:19, 23:21, 19:24, 24:15) 
MBK Rieker Komárno Komárno 
86 : 77 
BC Prievidza Prievidza 
(21:15, 17:24, 22:16, 26:22) 
BK Inter Bratislava Bratislava 
18:00 
13.04.2019 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
1.01 20.00 14.10 
BK Iskra Svit Svit 
18:00 
13.04.2019 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
1.30 17.00 3.53 
BK Levickí Patrioti Levice 
18:00 
13.04.2019 
MBK Handlová Handlová 
1.10 18.00 6.83 
BC Prievidza Prievidza 
18:00 
13.04.2019 
MBK Rieker Komárno Komárno 
1.25 17.00 3.97 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Tipuj v Najvacsej Stavkovke’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Obyvateľov bytovky dráždil neznámy plyn, dusili sa 
[10.04.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Monika Almášiová] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22096586/obyvatelov-bytovky-drazdil-neznamy-plyn-dusili-sa.html 

 
 

V Spišskej Novej Vsi zasahovali hasiči aj záchranka. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Neznámy plyn v spoločných priestoroch bytovky prinútil Spiškonovovešťanov zavolať 

na pomoc hasičov. 
Podľa informácií televízie Joj problémy mali obyvatelia od 5. poschodia. 
„Svokra bola na záchode a vybehla zo záchodu von. Začalo ju dusiť. Keď som išiel na chodbu, aj ja som 

pocítil, taký čo ja viem..no neviem to definovať," opísal obyvateľ bytovky Milan pre televíziu. 
Pre problémy s dýchaním museli byť privolaní aj zdravotníci záchranári. 
“Záchranári pacientku vyšetrili. Jej zdravotný stav si však nevyžadoval transport do nemocničného zariadenia. 

Preto bola ponechaná na mieste v opatere príbuzných,” povedala hovorkyňa záchranárskej skupiny Katarína 
Načiniaková. 

Poschodie odvetrali 
Privolaní hasiči zasahovali v dýchacích prístrojoch. 
O akú dráždivú látku išlo, zisťovali pomocou analyzátora nebezpečných látok. 
Ten nezistil prítomnosť nakalibrovaných látok. 
„Podarilo sa nám odvetrať priestor schodištia tým, že sme otvorili na najvyššom poschodí dvierka. A 

pretlakovým ventilátorom sme pretlačili vzduch," opísal veliteľ zásahu Imrich Laznia. 
[Späť na obsah] 
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13. Poznáme meno druhého viceprimátora Spišskej Novej Vsi: Sledujte, kto sa 

ním stane 
[10.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/pozname-meno-druheho-viceprimatora-spisskej-novej-vsi-stane-sa-nim-tento-
muz-327721 

 
 

Spišská Nová Ves bude mať opäť po niekoľkých rokoch dvoch zástupcov primátora. Ten druhý sa ujme 

funkcie o niekoľko dní. 
Na prvom tohtoročnom zasadnutí mestských poslancov si určil nový primátor Spišskej Novej Vsi Pavol 

Bečarik aj svojho zástupcu. Tým sa stál bývalý, dlhoročný primátor nášho mesta Ján Volný. Pavol Bečarik 
zároveň však vyhlásil, že je rozhodnutý vymenovať aj svojho druhého zástupcu. 

A meno druhého viceprimátora Spišskej Novej Vsi je už známe. Stane sa ním (za Spoločný klub) Jozef 

Gonda. 
Druhý viceprimátor bude vymenovaný podľa slov kompetentných do funkcie už o pár dní a to na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 18. apríla. 
V priloženej galérii si môžete pozrieť fotky z ostatného metského zastupiteľstva. 
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. Analýza zápasu Komárno – Prievidza: Domáce prostredie opäť rozhodne 
[10.04.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.SK;nike.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/391955/analyza-zapasu-komarno-prievidza-domace-prostredie-opaet-rozhodne/ 

 
 

Úvodné duely štvrťfinále play-off zvládli lepšie domáce tímy. Prievidza zvíťazila nad basketbalistami Komárna 
o 20 bodov 81:61, čím demonštrovala svoju silu najmä doma. Stále však platí, že by malo ísť o najvyrovnanejšiu 
sériu, veď na vlastnej palubovke hrá perfektne aj Komárno. 

Tipni si Zdroj: Niké 
Skvelý výkon v obrane aj v útoku 
Prievidza v úvodnom súboji play-off predviedla koncentrovaný a zodpovedný výkon. Pod vedením nového 

kouča Tihomira Bujana prehrala len piaty z osemnástich súťažných zápasov a dala tak zabudnúť na nepodarené 
vystúpenie zo Spišskej Novej Vsi, keď sa navyše možno ešte kalkulovalo o postupe až zo štvrtého miesta a 

vyhnutí sa Komárnu. Proti nemu predviedla výborný výkon pod košom, veď doskočila o 12 lôpt viac ako súper. 
Double-double zaznamenal pivot Delvon Johnson, strelecky žiaril 23-bodový Stacy Davis. V obrane hrala 
excelentne slovenská dvojica Körner-Jašš, ktorá eliminovala rozohrávača Devina Brooksa. 

Doma sú veľmi silní 
Komárno má z domácich a vonkajších duelov odlišné výsledky. Na palubovkách súpera vyhralo v základnej 

časti iba trikrát (navyše raz s Interom). Aktuálne ťahá šnúru troch prehier (dve po predĺžení) a do play-off vstúpilo 
zo šiestej pozície. Proti Prievidzi hralo ustráchane, nepadli trojky (24%), čo je pre „obuvníkov“ veľká komplikácia. 
Len Liam O´Reilly sa dostal na dvojciferný počet bodov. Na Prievidzu to najmä doma vedia, veď z ostatných 
ôsmich duelov jej podľahli iba v poslednom meraní síl, keď navyše Jahmal Jones strelil rozhodujúcu trojku v 
poslednej sekunde zápasu. 

Čo odporúčame tipovať 
Komárno – Prievidza - 1 
Počet bodov (153,5) - viac 
Veľmi bude záležať, ako sa bude dariť Komárnu za perimetrom a či Prievidza opäť ubráni Devina Brooksa. Ak 

domáci predvedú živý a energický výkon, mali by stav série v pokojne aj ofenzívnom zápase vyrovnať. 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / Štvrťfinále 
1 
X 
2 
BK Inter Bratislava Bratislava 
109 : 65 

https://spisska.dnes24.sk/pozname-meno-druheho-viceprimatora-spisskej-novej-vsi-stane-sa-nim-tento-muz-327721
https://spisska.dnes24.sk/pozname-meno-druheho-viceprimatora-spisskej-novej-vsi-stane-sa-nim-tento-muz-327721
https://sport.aktuality.sk/c/391955/analyza-zapasu-komarno-prievidza-domace-prostredie-opaet-rozhodne/


BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
(36:18, 19:11, 31:20, 23:16) 
BK Levickí Patrioti Levice 
81 : 59 
MBK Handlová Handlová 
(20:16, 22:16, 18:10, 21:17) 
BC Prievidza Prievidza 
81 : 61 
MBK Rieker Komárno Komárno 
(21:16, 15:15, 23:17, 22:13) 
BK Iskra Svit Svit 
87 : 67 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
(27:21, 22:16, 15:14, 23:16) 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
18:00 
10.04.2019 
BK Inter Bratislava Bratislava 
11.74 22.00 1.02 
MBK Handlová Handlová 
18:00 
10.04.2019 
BK Levickí Patrioti Levice 
5.09 19.00 1.16 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
18:00 
10.04.2019 
BK Iskra Svit Svit 
1.53 14.34 2.58 
MBK Rieker Komárno Komárno 
18:00 
10.04.2019 
BC Prievidza Prievidza 
1.78 15.00 2.07 
BK Inter Bratislava Bratislava 
18:00 
13.04.2019 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
BK Iskra Svit Svit 
18:00 
13.04.2019 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
BK Levickí Patrioti Levice 
18:00 
13.04.2019 
MBK Handlová Handlová 
BC Prievidza Prievidza 
18:00 
13.04.2019 
MBK Rieker Komárno Komárno 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Tipuj v Najvacsej Stavkovke’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Dôležité info pre rodičov: Blíži sa zápis do materských škôl v Spišskej 
[10.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/dolezite-info-pre-rodicov-blizi-sa-zapis-do-materskych-skol-v-spisskej-327713 

 
 

Nastupuje vaše dieťa tento rok do materskej školy? Potom zbystrite pozornosť. Toto je termín, ktorý by ste 
nemali prehliadnuť. 

https://spisska.dnes24.sk/dolezite-info-pre-rodicov-blizi-sa-zapis-do-materskych-skol-v-spisskej-327713


Už onedlho sa začnú zápisy detí do materských škôl. V Spišskej Novej Vsi si môžete vybrať zo štrnástich 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta . 
Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves na školský rok 

2019/2020 sa bude realizovať v termíne od 2. mája do 31. mája 2019. 
„Miestom na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materských škôl je každá materská škola. V materských 

školách sú zverejnené podmienky prijatia. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy vydáva v zmysle 
platnej legislatívy riaditeľka materskej školy,“ píše sa na webovej stránke mesta. 

Zoznam materských škôl v pôsobnosti mesta: 
- Materská škola, J. Hanulu 
- Materská škola, Slovenská 
- Materská škola, Gorazdova 
- Materská škola, E. M. Šoltésovej 
- Materská škola, Lipová 
- Materská škola, Komenského 
- Materská škola, Z. Nejedlého 
- Materská škola, P. Jilemnického 
- Materská škola, Tehelná 
- Materská škola, Rybničná 
- Materská škola, Stolárska 
- Materská škola, S. Tomášika 
- Materská škola, I. Krasku 
- Materská škola, Hviezdoslavova 
O milý program sa pred pár dňami postarali v Spišskej práve materské školy. Zábery z vystúpenia 

predškolákov nájdete v priloženej galérii. 
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] 

 
 

16. Tamáši hodnotí anabázu na Liptove kladne 
[10.04.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; JÚLIUS GEĽO] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22096390/tamasi-hodnoti-anabazu-na-liptove-kladne.html 

 
 

Rodák z Rimavskej Soboty 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. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Iskra bojuje o tretie miesto 
„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. 
((piano)) 
„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. 

https://mynovohrad.sme.sk/c/22096390/tamasi-hodnoti-anabazu-na-liptove-kladne.html


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. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Malá vojna na Zemplíne 
[08.04.2019; TV Senior; 00:00; R / R] 

 
 

Moderátorka: 
“Matica slovenská pripravila podujatie s názvom Hrdinovia Malej vojny. Historický seminár bol venovaný 80. 

výročiu vyvrcholenia tragických udalostí na východnom Slovensku v marci v roku 1939.” 
Redaktorka: 
“Úvod patril mladým matičiarom s divadelno-popularizačnou dramatizáciou. Historickú prednášku venovanú 

udalostiam agresie horthyovského Maďarska voči Slovensku a Podkarpatskej Rusi prezentoval vedecký tajomník 
Matice slovenskej Pavel Mičianik. Ten je aj autorom monografie Malá vojna, ktorá bola nedávno uvedená do 
života.” 

PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., vedecký tajomník Matice slovenskej: 
"Terajší predseda Matice slovenskej Marián Gešper začal pred tromi rokmi zhruba s pripomienkou tejto Malej 

vojny, ktorá, žiaľ, je našimi štátnymi orgánmi úplne ignorovaná, aj tí vojaci, ktorí padli pri obrane Slovenska. On 
ma pred dvoma rokmi oslovil ako odborníka na túto tému k spolupráci na prednášku. No a potom ako som sa stal 
zamestnancom Matice slovenskej, tak vlastne aj sa spolupodieľam na organizovaní týchto podujatí, na vytváraní 
scenárov. No a medzitým ešte ako vedecký pracovník na univerzite som začal odborne spracúvať túto 
problematiku Malej vojny a práve minulý týždeň v Spišskej Novej Vsi sme uvádzali do života knihu, ktorá sa 

podrobne zaoberá Malou vojnou v rokoch 1938 až 39." 
Redaktorka: 
“Malá vojna je síce iba názov, no v skutočnosti išlo o rozsiahly vojenský konflikt, ktorý začal v roku 1938 

pohraničnými útokmi vtedajšími horthyovských jednotiek na juhu Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Po 
Mníchovskej dohode a Viedenskej arbitráži bolo odtrhnuté v prospech Maďarska južné Slovensko. 8. maďarský 
armádny zbor 23. marca prekročil hranice Slovenska a zaútočil z Podkarpatskej Rusi na Slovensko. Na Zemplíne 
začali prudké boje predovšetkým pri Nižnej Rybnici pri Sobranciach.” 

JUDr. Marián Gešper, predseda Matice slovenskej: 
“Treba oceniť fakt, že slovenská armáda, ktorá bola v podstate formovaná iba zo zbytkov tej československej 

armády sa dokázal sformovať behom niekoľkých hodín. Aj vďaka dobrovoľníkom tu, zo Zemplína a z východného 
Slovenska. Bojovali v Malej vojne a na frontoch Malej vojny Slováci s protichodnými, niekedy dokonca až 
názormi, ale spájala ich vlastne tá idea obrany Slovenska v marci 1939. Zemplínčanov a Michalovčanov bude isto 
zaujímať, že také popredné osobnosti, alebo významní hrdinovia Malej vojny boli práve z tohto kraja. Mikuláš 
Klanica zo Sliepkoviec, hrdinský obranca pri Nižnej Rybnici, takisto Štefan Butka z Pavloviec nad Uhom, alebo 
Cyril Daxner, veliteľ útočnej vozby z Vranova nad Topľou.” 

Redaktorka: 
“Po historickom seminári v Zlatom býku sa v parku Kerta následne odohrala rekonštrukcia udalostí Malej vojny 

na Zemplíne práve pri Nižnej Rybnici medzi slovenskými a maďarskými jednotkami. Historické boje predviedli 
členovia Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka, mladí matičiari a historická skupina Dobový tábor.” 

Martin Baran, člen historickej skupiny Dobový tábor: 
“My sme hrali vlastne maďarskú stranu tohto konfliktu, my sme vlastne hrali takú skupinu ľudí, ktorí vytyčovali 

hranice, ktorí boli vlastne aj chránení maďarskou kráľovskou armádou a vlastne prichádzalo k rôznym potýčkam 
pri tomto vytyčovaní hraníc, no a to sme vlastne zobrazili aj tu.” 

[Späť na obsah] 
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