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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Náčelníka mestskej polície odvolali 
[25.04.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Viliam Stankay] 

 
 

Viliam Stankay, moderátor: „Náčelník Mestskej polície v Levoči prišiel o miesto, z funkcie ho odvolali mestskí 
poslanci. Pre nevhodné správanie pod vplyvom alkoholu musela šéfa mestských strážnikov v 
spišskonovoveskom bare krotiť polícia.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Náčelníka Mestskej polície v Levoči Jána Nováka odvolali na návrh 
primátora mesta.“ 

Miroslav Vilkovský, primátor Levoče (nezávislý): „Takto by sa náčelník mestskej polície určite nemal správať, 
lebo ten by mal byť prvým príkladom pre všetkých občanov nielen nášho mesta, ale aj mesta Spišská Nová Ves. 

Návrh na odvolanie dáva výlučne primátor mesta ako štatutár mesta a môže to urobiť aj bez udania dôvodov.“ 
Marie Balážová Melníková: „Štrnásť levočských poslancov zahlasovalo za jeho odvolanie, traja sa zdržali.“ 
Anna Kravecová, mestská poslankyňa (SNS): „Škoda, že nebol preverený pán Novák ešte pred vstupom do 

mestskej polície, lebo takéto prešľapy a problémy mal aj ako policajný štátny.“ 
Obyvateľ Levoče: „Tak, každý by mal niesť zodpovednosť za svoje činy.“ 
Obyvateľ Levoče: „Nemal by sa takto správať. Oni majú svoje smernice takisto, ako sa môžu chovať a ako by 

sa nemali chovať na verejnosti. Veď je to štátny úradník, takže tiež by mal dodržiavať určité pravidlá.“ 
Marie Balážová Melníková: „K incidentu došlo v polovici marca v tomto pohostinstve v Spišskej Novej Vsi, 

náčelník mestskej polície bol pod vplyvom alkoholu. Vo svojom voľnom čase sa tu mal vraj správať agresívne a 
neprístojne. Zakročiť musela až hliadka štátnej polície. Keďže výzvu policajtov neuposlúchol, opitého náčelníka 
museli spacifikovať donucovacími prostriedkami. Polícia udalosť objasňovala ako priestupok proti verejnému 
poriadku, šetrenie skutku už ukončila.“ 

Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ v Košiciach: „Spišskonovoveskí policajti priestupok proti verejnému 
poriadku po ukončení objasňovania v marci tohto roku postúpili Okresnému úradu v Spišskej Novej Vsi.“ 

Marie Balážová Melníková: „Ján Novák bezprostredne po incidente tvrdil, že policajný zásah voči nemu bol 
brutálny a neopodstatnený. Dokonca kvôli tomu niekoľkokrát navštívil lekárov. Na policajtov preto podal trestné 
oznámenie. Keďže Ján Novák je dlhodobo práceneschopný, na dnešné zastupiteľstvo neprišiel.“ 

Ján Novák, bývalý náčelník mestskej polície (telefonát): „Nič iné mi nezostáva, iba to rešpektovať. Z môjho 
pohľadu sa v podstate neudialo vôbec nič, pretože tam to bolo úplne ináč, ako to bolo prezentované.“ 

Marie Balážová Melníková: „Náčelníka Mestskej polície v Levoči Jána Nováka bude dočasne zastupovať jeho 
zástupca Peter Petruška, a to až do vymenovania nového náčelníka mestskej polície.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Náčelníka MsP v Levoči odvolali 
[25.04.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Katrin Lengyelová] 

 
 

Katrin Lengyelová, moderátorka: „Náčelníka Mestskej polície v Levoči Jána Nováka odvolali. Rozhodli o tom 
poslanci mestského zastupiteľstva. Pred viac ako mesiacom sa v pohostinskom zariadení v susednej Spišskej 
Novej Vsi správal neprístojne a agresívne a to k personálu aj k privolaným policajtom.“ 

Jozef Slivenský, redaktor: „S opitým a agresívnym náčelníkom mestskej polície si personál pohostinstva 
nedokázal poradiť. O pomoc teda požiadal policajtov. Tí chceli problém vyriešiť najprv pokojne. Efekt to však 
neprinieslo.“ 

(začiatok archívneho záznamu, 18.3.2019) 
Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ v Košiciach (telefonát): „Boli voči nemu v zmysle zákona použité 

donucovacie prostriedky. Polícia udalosť objasňuje ako priestupok proti verejnému poriadku.“ 
Ján Novák, náčelník MsP Levoča: „Bol to voči mne vykonaný neopodstatnený, neoprávnený, brutálny zákrok. 

Ja som na príslušníkov obvodného oddelenia, ktorí voči mne vykonávali policajný zákrok, alebo policajný zásah, 
aby som sa dobre vyjadril, podal trestné oznámenie.“ 

(koniec archívneho záznamu, 18.3.2019) 
Jozef Slivenský: „Tento argument však levočského primátora nepresvedčil. Tvrdí, že muž v postavení 

náčelníka by mal byť vzorom v práci aj v súkromí. Navyše o jeho vyčíňaní v spišskonovoveskom pohostinstve sa 
nedozvedel od neho samotného, ale od nás.“ 



(začiatok archívneho záznamu, 18.3.2019) 
Miroslav Vilkovský, primátor mesta Levoča (nezávislý): „Etický kódex, ktorý má mesto prijatý už niekoľko 

rokov, ten sa týka všetkých zamestnancov včítane mestskej polície. Ten verejný funkcionár je verejným 
funkcionárom aj v súkromí svojom, čiže mal by sa takto na verejnosti aj správať.“ 

(koniec archívneho záznamu, 18.3.2019) 
Jozef Slivenský: „Správanie sa Jána Nováka pobúrilo aj obyvateľov Levoče. Ani poslanci, ktorí mu kedysi 

dôverovali návrh na jeho odvolanie neodmietli.“ 
Obyvateľka Levoče 1: „Mal by byť odvolaný, lebo to k tejto funkcii nepatrí.“ 
Obyvateľka Levoče 2: „Myslím si, že by ho mali odvolať, lebo aj keď je mimo služby musí vedieť ako sa má 

chovať.“ 
Jozef Cvoliga, poslanec MsZ Levoča (KDH): „Ja si ho ľudsky aj profesne veľmi vážim, ale na druhej strane 

takáto pozícia vyžaduje, je to skôr otázka morálnej roviny a jednoducho takéto prehrešky jednoducho si my, ktorí 
sme na určitých pozíciách nemôžme dovoliť.“ 

Jozef Slivenský: „Štrnásť poslancov mestského zastupiteľstva bolo za odvolanie náčelníka mestskej polície. 
Traja sa zdržali.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

3. TAURIS prináša na trh mäsové výrobky bez éčiek 
[25.04.2019; dobrenoviny.sk; 16:29; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/161436/tauris-prinasa-na-trh-masove-vyrobky-bez-eciek 

 
 

Šunky, párky, domáce klobásy či salámy, si už budete môcť vychutnať aj v bezéčkovej receptúre. 
TAURIS uvádza na trh bezečkové výrobky — Foto: TAURIS 
Bratislava 25. apríla (OTS) - Spoločnosť Tauris a.s, najvačší slovenský producent mäsa a mäsových 

výrobkov, začína od 1. mája 2019 uvádzať na trh bezéčkový program z každej kategórie svojich výrobkov. Šunky, 
párky, domáce klobásy či salámy, to všetko si budú môcť zákazníci vychutnať v bezéčkovej receptúre. 

„Vývoju bezéčkových produktov sa venujeme dlhodobo. Trend výrobkov bez éčiek, bez lepku, bez alergénov 
súvisí predovšetkým s nárastom počtu ľudí s rôznymi intoleranciami, na ktoré reagujeme aj my ako výrobcovia. 
Ak chceme uspieť na trhu, musíme flexibilne reagovať na potreby našich zákazníkov. Výrobcovia a obchodníci 
pritom musia splniť kľúčové očakávanie spotrebiteľov – vyrábať výrobky v takých chutiach, kvalite a v 
neposlednom rade aj cene, po ktorých je dopyt,“ uviedol generálny riaditeľ skupiny Tauris Group a.s. Richard 
Duda. 

Bezéčkové párky, klobásy na gril a bezéčková šunka sa vyrábajú v závode Tauris Rimavská Sobota. „Vplyvu 
nášho podnikania na zdravie našich spotrebiteľov venujeme veľkú pozornosť. Spokojný zákazník je súčasťou 
firemnej stratégie v každom z našich podnikov. Mäsové výrobky bez gluténu a bez alergénov sme začali vyrábať 
ako prví na trhu už v roku 2009. Doplnenie produktového radu bezéčkových výrobkov je nie len reakciou na 
aktuálne trendy, ale najmä dlhodobou snahou o produkciu výrobkov najvyššej kvality,“ povedal prezident holdingu 
ECO-INVESTMENT a.s. Milan Fiľo. 

Spoločnosť TAURIS chce postupne rozširovať rad bezéčkových výrobkov v každej kategórii produktového 
radu. Do programu vývoja bezéčkových výrobkov boli zapojené aj ďalšie sesterské závody v Nitre a v Spišskej 
Novej Vsi. 

Holding ECO-INVESTMENT, a.s.: 
Skupina Tauris Group je súčasťou česko-slovenského priemyselno-investičného holdingu ECO-

INVESTMENT, a.s. Holding pokrýva dlhodobé investície v rozličných oblastiach v rámci celej Európy. Hlavnými 
oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od 
svojho založenia podporuje viacero charitatívnych projektov v zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre a športe. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

4. TAURIS uvádza na trh bezečkové výrobky 
[25.04.2019; webmagazin.sk; Webmagazín; 16:02; WEBMAGAZIN sk-OTS] 

 
http://webmagazin.teraz.sk/biznis/tauris-uvadza-na-trh-bezeckove-vyrob/9998-clanok.html 

 
 

“Šunky, párky, domáce klobásy či salámy, si už budete môcť vychutnať aj v bezéčkovej receptúre. ” 
Foto: TAURIS 

https://www.dobrenoviny.sk/c/161436/tauris-prinasa-na-trh-masove-vyrobky-bez-eciek
http://webmagazin.teraz.sk/biznis/tauris-uvadza-na-trh-bezeckove-vyrob/9998-clanok.html


Spoločnosť Tauris a.s, najvačší slovenský producent mäsa a mäsových výrobkov, začína od 1. mája 2019 
uvádzať na trh bezéčkový program z každej kategórie svojich výrobkov. Šunky, párky, domáce klobásy či salámy, 
to všetko si budú môcť zákazníci vychutnať v bezéčkovej receptúre. 

„Vývoju bezéčkových produktov sa venujeme dlhodobo. Trend výrobkov bez éčiek, bez lepku, bez alergénov 
súvisí predovšetkým s nárastom počtu ľudí s rôznymi intoleranciami, na ktoré reagujeme aj my ako výrobcovia. 
Ak chceme uspieť na trhu, musíme flexibilne reagovať na potreby našich zákazníkov. Výrobcovia a obchodníci 
pritom musia splniť kľúčové očakávanie spotrebiteľov – vyrábať výrobky v takých chutiach, kvalite a v 
neposlednom rade aj cene, po ktorých je dopyt,“ uviedol generálny riaditeľ skupiny Tauris Group a.s. Richard 
Duda. 

Bezéčkové párky, klobásy na gril a bezéčková šunka sa vyrábajú v závode Tauris Rimavská Sobota. „Vplyvu 
nášho podnikania na zdravie našich spotrebiteľov venujeme veľkú pozornosť. Spokojný zákazník je súčasťou 
firemnej stratégie v každom z našich podnikov. Mäsové výrobky bez gluténu a bez alergénov sme začali vyrábať 
ako prví na trhu už v roku 2009. Doplnenie produktového radu bezéčkových výrobkov je nie len reakciou na 
aktuálne trendy, ale najmä dlhodobou snahou o produkciu výrobkov najvyššej kvality,“ povedal prezident holdingu 
ECO-INVESTMENT a.s. Milan Fiľo. 

Foto: TAURIS 
Spoločnosť TAURIS chce postupne rozširovať rad bezéčkových výrobkov v každej kategórii produktového 

radu. Do programu vývoja bezéčkových výrobkov boli zapojené aj ďalšie sesterské závody v Nitre a v Spišskej 
Novej Vsi. 

Holding ECO-INVESTMENT, a.s.: 
Skupina Tauris Group je súčasťou česko-slovenského priemyselno-investičného holdingu ECO-

INVESTMENT, a.s. Holding pokrýva dlhodobé investície v rozličných oblastiach v rámci celej Európy. Hlavnými 
oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od 
svojho založenia podporuje viacero charitatívnych projektov v zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre a športe. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Za neprístojné správanie v pohostinstve čaká náčelníka MsP odvolávanie 
[25.04.2019; ta3.com; Slovensko; 13:00; TA3] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1153550/za-nepristojne-spravanie-v-pohostinstve-caka-nacelnika-msp-
odvolavanie.html 

 
 

Pod náčelníkom Mestskej polície v Levoči Jánom Novákom sa trasie stolička. Poslanci mestského 
zastupiteľstva ho chcú odvolať. Pred viac ako mesiacom sa v pohostinskom zariadení v susednej Spišskej Novej 
Vsi správal neprístojne a agresívne, a to k personálu aj privolaným policajtom. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Šéf policajtov sa v krčme správal agresívne, môže na to doplatiť 
[25.04.2019; ta3.com; Slovensko; 13:00; TA3] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1153550/sef-policajtov-sa-v-krcme-spraval-agresivne-moze-na-to-
doplatit.html 

 
 

Pod náčelníkom Mestskej polície v Levoči Jánom Novákom sa trasie stolička. Poslanci mestského 
zastupiteľstva ho chcú odvolať. Pred viac ako mesiacom sa v pohostinskom zariadení v susednej Spišskej Novej 
Vsi správal neprístojne a agresívne, a to k personálu aj privolaným policajtom. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Náčelníka MsP v Levoči po agresívnom správaní v krčme odvolali 
[25.04.2019; ta3.com; Slovensko; 13:00; TA3] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1153550/nacelnika-msp-v-levoci-po-agresivnom-spravani-v-krcme-
odvolali.html 

https://www.ta3.com/clanok/1153550/za-nepristojne-spravanie-v-pohostinstve-caka-nacelnika-msp-odvolavanie.html
https://www.ta3.com/clanok/1153550/za-nepristojne-spravanie-v-pohostinstve-caka-nacelnika-msp-odvolavanie.html
https://www.ta3.com/clanok/1153550/sef-policajtov-sa-v-krcme-spraval-agresivne-moze-na-to-doplatit.html
https://www.ta3.com/clanok/1153550/sef-policajtov-sa-v-krcme-spraval-agresivne-moze-na-to-doplatit.html
https://www.ta3.com/clanok/1153550/nacelnika-msp-v-levoci-po-agresivnom-spravani-v-krcme-odvolali.html
https://www.ta3.com/clanok/1153550/nacelnika-msp-v-levoci-po-agresivnom-spravani-v-krcme-odvolali.html


 
 

Článok bol aktualizovaný: 
25.4.2019 18:56 
Náčelníka Mestskej polície v Levoči Jána Nováka odvolali. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva. 

Pred viac ako mesiacom sa v pohostinskom zariadení v susednej Spišskej Novej Vsi správal neprístojne a 

agresívne k personálu aj privolaným policajtom. 
[Späť na obsah] 

 
 

8. TAURIS prináša na trh mäsové výrobky bez éčiek 
[25.04.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; OTS Mária Tarišková] 

 
http://www.teraz.sk/magazin/tauris-uvadza-na-trh-bezeckove-vyrob/391911-clanok.html 

 
 

TAURIS uvádza na trh bezečkové výrobky Foto: TAURIS 
Šunky, párky, domáce klobásy či salámy, si už budete môcť vychutnať aj v bezéčkovej receptúre. 
Bratislava 25. apríla (OTS) - Spoločnosť Tauris a.s, najvačší slovenský producent mäsa a mäsových 

výrobkov, začína od 1. mája 2019 uvádzať na trh bezéčkový program z každej kategórie svojich výrobkov. Šunky, 
párky, domáce klobásy či salámy, to všetko si budú môcť zákazníci vychutnať v bezéčkovej receptúre. „Vývoju 
bezéčkových produktov sa venujeme dlhodobo. Trend výrobkov bez éčiek, bez lepku, bez alergénov súvisí 
predovšetkým s nárastom počtu ľudí s rôznymi intoleranciami, na ktoré reagujeme aj my ako výrobcovia. Ak 
chceme uspieť na trhu, musíme flexibilne reagovať na potreby našich zákazníkov. Výrobcovia a obchodníci 
pritom musia splniť kľúčové očakávanie spotrebiteľov – vyrábať výrobky v takých chutiach, kvalite a v 
neposlednom rade aj cene, po ktorých je dopyt,“ uviedol generálny riaditeľ skupiny Tauris Group a.s. Richard 
Duda. Bezéčkové párky, klobásy na gril a bezéčková šunka sa vyrábajú v závode Tauris Rimavská Sobota. 
„Vplyvu nášho podnikania na zdravie našich spotrebiteľov venujeme veľkú pozornosť. Spokojný zákazník je 
súčasťou firemnej stratégie v každom z našich podnikov. Mäsové výrobky bez gluténu a bez alergénov sme 
začali vyrábať ako prví na trhu už v roku 2009. Doplnenie produktového radu bezéčkových výrobkov je nie len 
reakciou na aktuálne trendy, ale najmä dlhodobou snahou o produkciu výrobkov najvyššej kvality,“ povedal 
prezident holdingu ECO-INVESTMENT a.s. Milan Fiľo. Foto: TAURIS 

Spoločnosť TAURIS chce postupne rozširovať rad bezéčkových výrobkov v každej kategórii produktového 
radu. Do programu vývoja bezéčkových výrobkov boli zapojené aj ďalšie sesterské závody v Nitre a v Spišskej 
Novej Vsi. Holding ECO-INVESTMENT, a.s.: Skupina Tauris Group je súčasťou česko-slovenského priemyselno-

investičného holdingu ECO-INVESTMENT, a.s. Holding pokrýva dlhodobé investície v rozličných oblastiach v 
rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, 
reality a telekomunikácie. Od svojho založenia podporuje viacero charitatívnych projektov v zdravotníctve, 
vzdelávaní, kultúre a športe. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. VIDEO: Nafúkal, a predsa zostal riaditeľom školy v Rudňanoch 
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Základná škola v Rudňanoch. Autor: Robo Hakl, Pravda 
Vlani chytila polícia za volantom opitého riaditeľa základnej školy v Rudňanoch. Ešte stále sedí na riaditeľskej 

stoličke a dokonca vyučuje etickú výchovu. Ako je to možné? 
Video: K prípadu sa pre TV Pravda vyjadruje starosta obce Rudňany Rastislav Neuvirth a advokát Tibor 

Bašista. 
Viac videí a relácií si pozrite v TV Pravda. 
Riaditeľa Petra F. v septembri zastavila v Spišskej Novej Vsi policajná hliadka. „Vodič sa pri kontrole podrobil 

dychovej skúške s pozitívnym výsledkom dve promile," informovala vtedy Jana Mésarová, košická krajská 
policajná hovorkyňa. Do zápisnice Peter F. uviedol, že si predtým dal tri vodky. Obvinili ho z trestného činu 
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a zostal v cele policajného zaistenia. 

V superrýchlom konaní padol aj trest – zákaz viesť všetky druhy motorových vozidiel počas 24 mesiacov. 
Riaditeľ školy v tom čase povedal, že príde o prácu, pretože stratil bezúhonnosť. K činu sa priznal a uznal vinu. 

http://www.teraz.sk/magazin/tauris-uvadza-na-trh-bezeckove-vyrob/391911-clanok.html
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/509996-nafukal-a-predsa-zostal-riaditelom-skoly-v-rudnanoch/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/509996-nafukal-a-predsa-zostal-riaditelom-skoly-v-rudnanoch/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Rozhodnutie však nebolo právoplatné, pretože sa odvolal prokurátor, ktorý žiadal aj peňažný trest, prípadne 
podmienečný trest odňatia slobody. 

A preto sa minulý týždeň súd opäť zaoberal touto kauzou. Peter F. na pojednávanie neprišiel, advokát Tibor 
Bašista si myslí, že zákaz šoférovať je pre jeho klienta primeraný trest. „Skutok sa stal, priznal sa a oľutoval to, čo 
je poľahčujúca okolnosť. Je riaditeľom školy. Išlo o jednorazové vybočenie a skrat,“ dodal advokát. 

Peter F. skutočne stále vedie základnú školu v Rudňanoch. Predchádzajúci starosta obce Miroslav Blišťan – 
pretože obec je zriaďovateľom školy – vyhlásil, že bude postupovať v zmysle zákona. Zákon nepripúšťa, aby 
školu viedol človek, ktorý bol odsúdený za úmyselný trestný čin. Napriek tomu starosta odsúdeného riaditeľa 
neodvolal. 

„Prípad som zdedil a zatiaľ nemám vedomosť, že by došlo k právoplatnému odsúdeniu. Postupujeme v 
zmysle princípu prezumpcie neviny,“ reagoval terajší prvý muž obce Rastislav Neuvirth. 

„Zamestnávateľ mal riaditeľovi až do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaviť výkon pedagogickej činnosti, 
ak proti nemu bola podaná obžaloba pre spáchanie úmyselného trestného činu,“ uviedlo ministerstvo s tým, že aj 
v tomto prípade je prezumpcia neviny rešpektovaná: „Ak nebude právoplatne odsúdený, zamestnávateľ mu 
doplatí rozdiel, o ktorý bol jeho funkčný plat skrátený. Ak však bude odsúdený, prestane spĺňať predpoklad 
bezúhonnosti a nebude môcť vykonávať pedagogickú činnosť.“ 

Michal Kaliňák zo Združenia miest a obcí Slovenska poukázal na to, že problém okrem starostu môže riešiť aj 
rada školy. Tá sa zišla ešte v októbri. Riaditeľ pred jej členmi svoj čin oľutoval, ukázal rozsudok, podľa ktorého 
prišiel o vodičský preukaz na dva roky, dokonca aj čistý register trestov, datovaný ku dňu konania rady školy. 

Súd minulý týždeň o prípade opitého riaditeľa nerozhodol. Vyžiadal si charakteristiku Petra F., tú má 
vypracovať starosta. 

Nie je to jediný prípad, keď si riaditeľ školského zariadenia sadol pod vplyvom alkoholu za volant. V marci 
namerali policajti v Sliači takmer dva a pol promile riaditeľovi základnej školy. Za svoje previnenie sa kajal a 
okresný súd mu vydal trestný rozkaz, ktorým ho uznal vinným z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, 
za čo mu uložil peňažný trest 600 eur a trest zákazu činnosti viesť motorové vozidla na dobu 24 mesiacov. 
Riaditeľ však podal odpor, a tak nie je rozhodnutie právoplatné. 

V roku 2015 bol zasa pod parou riaditeľ prešovskej Strednej odbornej školy obchodu a služieb. Ten síce 
nešoféroval, ale opitý bol v škole a privolaná hliadka mu namerala pol promile. 

V tom istom roku si urobila hanbu riaditeľka gymnázia v Spišskej Novej Vsi a zároveň mestská poslankyňa, 

nafúkala 1,67 promile, keď ju kontrolovali v Smižanoch. V superrýchlom konaní bola odsúdená, no odvolala sa. 
Zriaďovateľ školy, Košický samosprávny kraj jej vtedy pozastavil výkon pedagogickej činnosti. 

V roku 2007 prešovský riaditeľ jednej zo základných škôl spôsobil dopravnú nehodu a policajti mu namerali 
1,8 promile alkoholu v krvi. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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V Spišskej Novej Vsi zasadali mestskí poslanci. Venovali sa aj poplatkom v školách a školských 

zariadeniach. 
Vo štvrtok 25. apríla sa konalo 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi. Jedným z 

bodov programu, ktorým sa poslanci zaoberali bol aj Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v 
školách a školských zariadeniach. 

Ako sa uvádzalo v dôvodovej správe Dodatkom č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017 o určení 
výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach sa upravuje výška vyššie uvedených príspevkov z dôvodu 
nárastu nákladov v školách a školských zariadeniach najmä vplyvom legislatívnych zmien v odmeňovaní 
zamestnancov a z dôvodu novým finančných pásiem na nákup potravín účinných od 1. septembra 2019. Podľa 
slov vedúcej oddelenia školstva Dany Mrnkovej, poplatky sa nezvyšovali od roku 2012. Po vypočutí návrhu a 
dôvodovej správy napokon mestskí poslanci návrh odsúhlasili. 

Mesačné príspevky pre školy a školské zariadenia sa od 1. septembra 2019 upravujú takto. 
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole: 
- od 2 do 3 rokov veku dieťaťa – 40,00 Eur 
- od 3 do 5 rokov veku dieťaťa (okrem MŠ Tehelná, MŠ I. Krasku) – 18,00 Eur 
- od 3 do 5 rokov veku dieťaťa počas hlavných školských prázdnin (okrem MŠ Tehelná, MŠ I. Krasku) – 40,00 

Eur 
- MŠ, Tehelná 20 – 5,00 Eur 
- MŠ, I. Krasku 3 – 5,00 Eur 

https://spisska.dnes24.sk/mestski-poslanci-odklepli-vysku-prispevkov-v-skolskych-zariadeniach-ake-budu-od-septembra-328946
https://spisska.dnes24.sk/mestski-poslanci-odklepli-vysku-prispevkov-v-skolskych-zariadeniach-ake-budu-od-septembra-328946


Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí: 
- dieťa – 8,00 Eur 
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času: 
- deti od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku za každý záujmový útvar – 1,00 Eur 
- žiaci a študenti od 15 do dovŕšenia 25 rokov veku za každý záujmový útvar – 3,00 Eur 
- osoby od dovŕšenia 25 rokov veku a pracujúci dospelí za každý záujmový útvar – 5,00 Eur 
- denné a pobytové tábory počas hlavných školských prázdnin – 10,00 Eur 
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole: 
od 5 do dovŕšenia 25 rokov pre žiakov, ktorí odovzdali súhlas na započítanie do zberu údajov (čestné 

prehlásenie) 
- prípravné a základné štúdium individuálne vyučovanie – 11,00 Eur 
- prípravné a základné štúdium skupinové vyučovanie – 8,00 Eur 
- rozširujúce štúdium individuálne vyučovanie – 14,00 Eur 
- rozširujúce štúdium skupinové vyučovanie – 11,00 Eur od 5 do dovŕšenia 25 rokov pre žiakov, ktorí 

odovzdali súhlas na započítanie do zberu údajov (čestné prehlásenie) a navštevujú viac ako jeden skupinový 
odbor, alebo dva hudobné nástroje 

- prípravné a základné štúdium individuálne vyučovanie – 25,00 Eur 
- prípravné a základné štúdium skupinové vyučovanie – 15,00 Eur 
- rozširujúce štúdium individuálne vyučovanie – 30,00 Eur 
- rozširujúce štúdium skupinové vyučovanie – 20,00 Eur 
od 5 do dovŕšenia 25 rokov pre žiakov, ktorí odovzdali súhlas na započítanie do zberu údajov (čestné 

prehlásenie) základnej umeleckej škole iného zriaďovateľa 
- prípravné a základné štúdium individuálne vyučovanie – 50,00 Eur 
- prípravné a základné štúdium skupinové vyučovanie – 35,00 Eur 
- rozširujúce štúdium individuálne vyučovanie – 60,00 Eur 
- rozširujúce štúdium skupinové vyučovanie – 45,00 Eur 
pracujúci od dovŕšenia 25 rokov pre každý jeden odbor a hudobný nástroj 
- základné štúdium individuálne vyučovanie – 80,00 Eur 
- základné štúdium skupinové vyučovanie – 50,00 Eur 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni uhrádza zákonný 

zástupca dieťaťa/žiaka a dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v súlade s 1. finančným pásmom na nákup potravín na 
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. 

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady na 1 obed vo výške: 
- materské školy – 0,40 E 
- základné školy – 0,50 E 
- diétne stravovanie realizované formou donášky stravy do školského stravovacieho zariadenia – 0,10 E 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 
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PLATENÁ INZERCIA / Šunky, párky, domáce klobásy či salámy, si už budete môcť vychutnať aj v bezéčkovej 
receptúre. 

Spoločnosť Tauris a.s, najvačší slovenský producent mäsa a mäsových výrobkov, začína od 1. mája 2019 
uvádzať na trh bezéčkový program z každej kategórie svojich výrobkov. Šunky, párky, domáce klobásy či salámy, 
to všetko si budú môcť zákazníci vychutnať v bezéčkovej receptúre. 

“Vývoju bezéčkových produktov sa venujeme dlhodobo. Trend výrobkov bez éčiek, bez lepku, bez alergénov 
súvisí predovšetkým s nárastom počtu ľudí s rôznymi intoleranciami, na ktoré reagujeme aj my ako výrobcovia. 
Ak chceme uspieť na trhu, musíme flexibilne reagovať na potreby našich zákazníkov. Výrobcovia a obchodníci 
pritom musia splniť kľúčové očakávanie spotrebiteľov – vyrábať výrobky v takých chutiach, kvalite a v 
neposlednom rade aj cene, po ktorých je dopyt,” uviedol generálny riaditeľ skupiny Tauris Group a.s. Richard 
Duda. 

Bezéčkové párky, klobásy na gril a bezéčková šunka sa vyrábajú v závode Tauris Rimavská Sobota. “Vplyvu 
nášho podnikania na zdravie našich spotrebiteľov venujeme veľkú pozornosť. Spokojný zákazník je súčasťou 
firemnej stratégie v každom z našich podnikov. Mäsové výrobky bez gluténu a bez alergénov sme začali vyrábať 
ako prví na trhu už v roku 2009. Doplnenie produktového radu bezéčkových výrobkov je nie len reakciou na 

https://www.noviny.sk/slovensko/434741-tauris-prinasa-na-trh-masove-vyrobky-bez-eciek


aktuálne trendy, ale najmä dlhodobou snahou o produkciu výrobkov najvyššej kvality,” povedal prezident holdingu 
ECO-INVESTMENT a.s. Milan Fiľo. 

Spoločnosť TAURIS chce postupne rozširovať rad bezéčkových výrobkov v každej kategórii produktového 
radu. Do programu vývoja bezéčkových výrobkov boli zapojené aj ďalšie sesterské závody v Nitre a v Spišskej 
Novej Vsi. 

Holding ECO-INVESTMENT, a.s.: 
Skupina Tauris Group je súčasťou česko-slovenského priemyselno-investičného holdingu ECO-

INVESTMENT, a.s. Holding pokrýva dlhodobé investície v rozličných oblastiach v rámci celej Európy. Hlavnými 
oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od 
svojho založenia podporuje viacero charitatívnych projektov v zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre a športe. 

Zdroj: SITA 
[Späť na obsah] 
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24hod.sk Tlačové správy 
TAURIS uvádza na trh bezečkové výrobky 
Bratislava 25. apríla (OTS) - Šunky, párky, domáce klobásy či salámy, to všetko si budú môcť zákazníci 

vychutnať v bezečkovej receptúre. 
“Vývoju bezečkových produktov sa venujeme dlhodobo. Trend výrobkov bez éčiek, bez lepku, bez alergénov 

súvisí predovšetkým s nárastom ľudí s rôznymi intoleranciami, na ktoré reagujeme aj my ako výrobcovia. Ak 
chceme uspieť na trhu musíme flexibilne reagovať na potreby našich zákazníkov. Výrobcovia a obchodníci pritom 
musia splniť kľúčové očakávanie spotrebiteľov – vyrábať výrobky v takých chutiach, kvalite a v neposlednom rade 
aj cene, po ktorých je dopyt“ uviedol generálny riaditeľ skupiny Tauris Group a.s. Richard Duda. 

Bezečkové párky, klobásy na gril a bezečková šunka sa vyrábajú v závode Tauris Rimavská Sobota. „Vplyvu 
nášho podnikania na zdravie našich spotrebiteľov venujeme veľkú pozornosť. Spokojný zákazník je súčasťou 
firemnej stratégie v každom z našich podnikov. Mäsové výrobky bez gluténu a bez alergénov sme začali vyrábať 
ako prví na trhu už v roku 2009. Doplnenie produktového radu bezečkových výrobkov je nie len reakciou na 
aktuálne trendy, ale najmä dlhodobou snahou o produkciu výrobkov najvyššej kvality“ povedal prezident holdingu 
ECO-INVESTMENT a.s. Milan Fiľo. 

Spoločnosť TAURIS chce postupne rozširovať rad bezečkových výrobkov v každej kategórii produktového 
radu. Do programu vývoja bezečkových výrobkov boli zapojené aj ďalšie sesterské závody v Nitre a v Spišskej 
Novej Vsi. 

Holding ECO-INVESTMENT, a.s.: 
Skupina Tauris Group je súčasťou česko-slovenského priemyselno-investičného holdingu ECO-

INVESTMENT, a.s. Holding pokrýva dlhodobé investície v rozličných oblastiach v rámci celej Európy. Hlavnými 
oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od 
svojho založenia podporuje viacero charitatívnych projektov v zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre a športe. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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BRATISLAVA 25. apríla (WebNoviny.sk) – Šunky, párky, domáce klobásy či salámy, si už budete môcť 

vychutnať aj v bezéčkovej receptúre. 
Spoločnosť Tauris a.s, najvačší slovenský producent mäsa a mäsových výrobkov, začína od 1. mája 2019 

uvádzať na trh bezéčkový program z každej kategórie svojich výrobkov. Šunky, párky, domáce klobásy či salámy, 
to všetko si budú môcť zákazníci vychutnať v bezéčkovej receptúre. 

https://www.24hod.sk/tauris-uvadza-na-trh-bezeckove-vyrobky-cl671999.html
https://www.webnoviny.sk/tauris-prinasa-na-trh-masove-vyrobky-bez-eciek/


„Vývoju bezéčkových produktov sa venujeme dlhodobo. Trend výrobkov bez éčiek, bez lepku, bez alergénov 
súvisí predovšetkým s nárastom počtu ľudí s rôznymi intoleranciami, na ktoré reagujeme aj my ako výrobcovia. 
Ak chceme uspieť na trhu, musíme flexibilne reagovať na potreby našich zákazníkov. Výrobcovia a obchodníci 
pritom musia splniť kľúčové očakávanie spotrebiteľov – vyrábať výrobky v takých chutiach, kvalite a v 
neposlednom rade aj cene, po ktorých je dopyt,“ uviedol generálny riaditeľ skupiny Tauris Group a.s. Richard 
Duda. 

Bezéčkové párky, klobásy na gril a bezéčková šunka sa vyrábajú v závode Tauris Rimavská Sobota. „Vplyvu 
nášho podnikania na zdravie našich spotrebiteľov venujeme veľkú pozornosť. Spokojný zákazník je súčasťou 
firemnej stratégie v každom z našich podnikov. Mäsové výrobky bez gluténu a bez alergénov sme začali vyrábať 
ako prví na trhu už v roku 2009. Doplnenie produktového radu bezéčkových výrobkov je nie len reakciou na 
aktuálne trendy, ale najmä dlhodobou snahou o produkciu výrobkov najvyššej kvality,“ povedal prezident holdingu 
ECO-INVESTMENT a.s. Milan Fiľo. 

Spoločnosť TAURIS chce postupne rozširovať rad bezéčkových výrobkov v každej kategórii produktového 
radu. Do programu vývoja bezéčkových výrobkov boli zapojené aj ďalšie sesterské závody v Nitre a v Spišskej 
Novej Vsi. 

Holding ECO-INVESTMENT, a.s.: 
Skupina Tauris Group je súčasťou česko-slovenského priemyselno-investičného holdingu ECO-

INVESTMENT, a.s. Holding pokrýva dlhodobé investície v rozličných oblastiach v rámci celej Európy. Hlavnými 
oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od 
svojho založenia podporuje viacero charitatívnych projektov v zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre a športe. 

Inzercia 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Baldovský má silný výron, Svit si musí poradiť bez neho 
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Na vyšetrení nebol, liečbu si naordinoval sám. 
SVIT. Basketbalisti BK Iskra Svit nestačili na domácej palubovke v druhom semifinále play-off SBL ligy na 

bratislavský Inter, ktorému podľahli 74:95. 
Podtatranci prehrávajú v sérii už 0:2 na zápasy a vyrovnať sa budú musieť aj so stratou jedného z kľúčových 

hráčov Stanislava Baldovského, ktorý si v domácom dueli zranil členok. 
Práve po jeho odstúpení sa Inter dostal na koňa a vybudoval si rozhodujúci náskok. 
Tretí duel série je na programe v sobotu v Bratislave. 
Sezónu asi ukončí tak ako ju začal, zranením 
Prvý polčas vyhral Svit 42:36 a zdalo sa, že o víťazstvo sa bude bojovať až do posledných minút. 
„Hrali sme veľmi koncentrovane a to najmä v obrane. Všetci na palubovke sme si pomáhali a hrali sme 

agresívne aj v útoku. Vypracovali sme si dobré pozície aj za tri body, ťahal nás najmä Saša Avramovič, ktorý dal 
19 bodov. Bojovali sme jeden za druhého a hrali sme naozaj tímovo. Čo sa dialo potom som už veľmi 
neregistroval, keďže som sa zranil a ležal som na chrbte za lavičkou,“ povedal Stanislav Baldovský. 

Rodák zo Spišskej Novej Vsi si privodil zranenie pri streľbe za tri body, keď dopadol smolne na nohu súpera. 

Prečítajte si tiež:Športová streda na východe - servis výsledkov a faktov 
„Pri dopade som stúpil Skinnerovi na nohu celou váhou a podvrtol som si členok. Neviem či to bol z jeho 

strany úmysel, ale myslím si, že skôr nie, jednoducho sa to stalo. Celú sezónu hráme v úzkej rotácii a určite to 
oslabilo mužstvo, ale nemôžeme sa na to vyhovárať, aj taký je šport,“ uviedol Baldovský. 

Bolesť členka bola natoľko silná, že už ďalej nedokázal vnímať zápas, ktorý napokon lepšie zvládol Inter. 
„Mal som iba vyloženú nohu a ležal som na chrbte. Spoza chlapcov som ani poriadne nevidel na ihrisko. Je 

smutné, že to pre mňa takto dopadlo, pretože sezónu som začal so zranením a vyzerá to, že ju tak aj ukončím. 
Som z toho sklamaný.“ 

Berie tabletky proti opuchu 
Žiadne vyšetrenia zatiaľ Baldovský neabsolvoval, liečbu si naordinoval sám. 
„Je tam silný výron, mal som to kompletne podvrtnuté. Asi päť či šesť rokov som nemal takýto výron. Viem 

presne čo mám robiť, treba to ľadovať, mastiť a brať tabletky proti opuchu. Možno už o týždeň to bude oveľa 
lepšie,“ zaželal si jeden z kľúčových hráčov Svitu. 

Bližšie k finále má Inter, ktorý bol už pred začiatkom play-off pasovaný do role hlavného favorita na zisk 
majstrovského titulu. 

„Myslím si, že my nemáme absolútne čo stratiť. Chlapci by si mali poriadne užiť zápas v Bratislave a 
nenastupovať s tým, že idú prehrať. Treba zabojovať o každú loptu a aj keby im to nevyšlo aby si mohli povedať, 
že prehrali so cťou.“ 

[Späť na obsah] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22107216/baldovsky-ma-silny-vyron-svit-si-musi-poradit-bez-neho.html


 
 

15. Ktoré cesty župy opravia najskôr? 
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Ilustračné foto Autor: Ľuboš Pilc, Pravda 
Opravy výtlkov po zime a prípravy na čiastočné alebo súvislé opravy komunikácií zamestnávajú v súčasnosti 

vyššie územné celky, ktoré spravujú cesty II. a III. triedy. 
Pozreli sme sa, ktoré úseky považujú za najkritickejšie a do opráv ktorých nasypú najviac peňazí. 
Bratislavská župa 
Bratislavský samosprávny kraj sa stará o 517 kilometrov ciest a 129 mostov. 
„V rámci bežných výdavkov, teda bežnej a zimnej údržby je v rozpočte na rok 2019 odsúhlasených 7,5 milióna 

a v rámci kapitálových výdavkov na investičné akcie a rekonštrukcie ciest 6 miliónov eur,“ spresnila Lucia 
Forman, hovorkyňa župy. 

Od minulého roka rekonštruujú najvyťaženejšie cesty v kraji. 
„Ide o cestu Senec – Viničné – Pezinok, na ktorú župa získal účelovo viazané finančné prostriedky od 

ministerstva dopravy a výstavby vo výške 7,2 milióna eur. Opravuje sa aj komunikácia Malacky – Rohožník. Tá je 
financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu. Stáť bude viac ako 8 miliónov eur,“ spresnila 
Forman. Doplnila, že prevažná časť je z eurofondov, zo štátneho rozpočtu a župa spolufinancuje projekt piatimi 
percentami. 

Prešovská župa 
Úseky Poprad – Starý Smokovec, Kapušany – Demjata, Janovce – Kľušov, Prešov – Klenov a Malá Poľana – 

Medzilaborce sú v zlom stave v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorý má v správe viac ako 2 400 kilometrov 
ciest. 

„Rekonštruovať a modernizovať sa budú v tomto roku. Predpokladáme čerpanie v rámci fondov Európskej 
únie, malo by ísť o sumu 17,3 milióna eur a cez program INTERREG V-A ďalších 4,1 milióna. Momentálne sme v 
počiatočnej fáze procesu verejného obstarávania,“ spresnila Daša Jeleňová, hovorkyňa prešovskej župy. 

Košická župa 
Košický samosprávny kraj vlastní takmer 2-tisíc kilometrov ciest, z toho v zlom technickom stave je takmer 

tretina z nich. Na opravy, rekonštrukcie a údržbu vyčlenil 49 miliónov eur. 
S opravami výtlkov už Správa ciest začala. Rozsiahlejšie opravy a rekonštrukcie budú realizovať od druhej 

polovice marca. 
„Z úveru z Európskej investičnej banky chceme zrekonštruovať tri mosty a viac ako 40 kilometrov ciest za 

takmer 21 miliónov eur. Finančne najnákladnejšou bude rekonštrukcia povodňami poškodených ciest v okrese 
Košice-okolie v celkovej dĺžke takmer 22 kilometrov,“ uviedol župan Rastislav Trnka. Ide o cesty medzi Kysakom 
a Malou Lodinou, Kostoľanmi nad Hornádom, Družstevnou pri Hornáde, Trebejovom a Obišovcami za viac než 2 
milióny eur. 

Opravovať sa budú aj úseky medzi obcami Boliarov-Bačkovík, v intraviláne Spišskej Novej Vsi, cesta medzi 

Malým Ruskovom a Plechoticami, či Zemplínskym Jastrabím a Cejkovom. 
Z vlastných zdrojov vyčlenil kraj viac než 12 miliónov eur. Z nich chce väčšinu investovať do rekonštrukcie 

mostov. Šesť ciest chce kraj opraviť z eurofondov. 
Žilinská župa 
Žilinský samosprávny kraj má okrem bežnej údržby ciest a mostných objektov v pláne zrealizovať aj súvislé 

obnovy asfaltových povrchov ciest a rekonštrukcie ciest a mostných objektov. Podľa hovorkyne župy Martiny 
Remencovej spravujú vyše 1 400 ciest II. a III. triedy. 

„V kritickom stave je Párnica. Cesta je nadmerne preťažená, najmä cez víkendy. Vozovka je na hranici 
životnosti, aktuálne čakáme na súťaž, dočasne situáciu riešime vysprávkami,“ konštatovala Remencová. 

Banskobystrická župa 
V nevyhovujúcom alebo havarijnom stave je Banskobystrickom samosprávnom kraji takmer polovica zo 

všetkých ciest, pričom župa spravuje 2 446 kilometrov. 
„V rozpočte bežných výdavkov na rok 2019 bolo na správu a údržbu ciest schválené vyše 14 miliónov eur. Do 

roku 2020 plánuje kraj zrekonštruovať 300 kilometrov ciest a minimálne 120 mostov. Usilujeme sa o získanie 
možných mimorozpočtových zdrojov či už z projektov financovaných z eurofondov alebo komunikáciou s vládou o 
dofinancovania ďalších opráv ciest v kraji,“ uviedla Marcela Glevická, vedúca oddelenia styku s verejnosťou 
BBSK. Roky trápila motoristov Biskupská cesta vo Fiľakove, ktorú už kraj opravil vlani. 

„V najbližších mesiacoch je naplánovaná rekonštrukcia úsekov ciest a mostov na území Veľkého Krtíša na 
cestách Dolné Plachtince – Horné Plachtince, Obeckov, Opatovská Nová Ves – Lesenice – Trebušovce,“ 
spresnila Glevická. 

Vláda odklepla pre župu na rekonštrukciu ciest začiatkom apríla 33 miliónov eur. Z bezúročnej pôžičky plánuje 
samospráva v prvej fáze opraviť cesty v okresoch Revúca a Rimavská Sobota, spájajúcich Tisovec s Červenou 
Skalou a Muráň s Tornaľou. 

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/510086-ktore-cesty-zupy-opravia-najskor/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Trnavská župa 
Viac ako 1 500 kilometrov spravuje Trnavský samosprávny kraj, ktorý pripravuje investičný plán, ktorý na 

nasledujúce roky jasne zadefinuje priority v rámci výstavby nových úsekov, rekonštrukcií súčasných poškodených 
cestných úsekov a mostov. 

„Na rekonštrukcie ciest máme pripravených 18,3 milióna eur na celkovo 17 úsekov ciest. V rámci našich 
vlastných kapitálových výdavkov opravíme 12 úsekov ciest po celej župe. Jedným z najdôležitejších zdrojov pre 
modernizáciu našej cestnej infraštruktúry sú eurofondy. Prostredníctvom regionálneho operačného programu 
opravíme 5 úsekov ciest v celkovej hodnote viac ako 13 miliónov eur,“ uviedol Jaroslav Vacek z odboru 
komunikácie. 

Trenčianska župa 
Kritické úseky sú Trenčianskom samosprávnom kraji v okresoch Myjava a Partizánske. „Ide prevažne o cesty 

III. triedy, ktoré sú nadmerne zaťažované nákladnou dopravou pri odvoze drevnej hmoty po ťažbe dreva,“ 
zdôvodnila Veronika Rezáková z trenčianskej župy, ktorá spravuje takmer 1 500 kilometrov. 

V rozpočte má na súvislé opravy dodávateľským spôsobom vo výške 6 miliónov eur, pričom plánuje opraviť 
58 kilometrov. V prípade úspory financií po vykonanom procese verejného obstarávania alebo pri navýšení 
finančných prostriedkov na súvislé opravy ciest má ešte v pláne rekonštrukciu 9 úsekov podľa závažnosti porúch 
za takmer 1,5 milióna eur. 

Nitrianska župa 
V súčasnosti Nitriansky samosprávny kraj eviduje ako najkritickejší úsek cesty Beša – Horný Pial. 
„Tento úsek bude priebežne opravovaný v rámci bežnej údržby a v tomto roku bude v rámci realizácie stavby 

Cesta Šurany – Podhájska – Kalná nad Hronom v tomto úseku zosilnená vozovka. Projekt je vysúťažený, 
zazmluvnený, na realizáciu sa pripravuje koncom apríla alebo začiatkom mája,“ uviedla Oľga Prekopová, 
hovorkyňa predsedu kraja. 

Na správu a údržbu ciest, ktorých má v správe vyše 2 000 kilometrov, má na rok 2019 v rozpočte vyčlenených 
viac ako 10 miliónov eur. 

„Okrem tohto objemu je v rozpočte vyčlenených 7 miliónov eur na súvislú opravu ciest v predpokladanej dĺžke 
asi 58 kilometrov,“ spresnila Prekopová. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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16. TAURIS prináša na trh mäsové výrobky bez éčiek 
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24hod.sk Tlačové správy 
Tagy: bezečkové výrobky eco-investment Tauris 
Šunky, párky, domáce klobásy či salámy, si už budete môcť vychutnať aj v bezéčkovej receptúre.  Spoločnosť 

… 
BRATISLAVA 25. apríla (WebNoviny.sk) - Šunky, párky, domáce klobásy či salámy, si už budete môcť 

vychutnať aj v bezéčkovej receptúre. 
Spoločnosť Tauris a.s, najvačší slovenský producent mäsa a mäsových výrobkov, začína od 1. mája 2019 

uvádzať na trh bezéčkový program z každej kategórie svojich výrobkov. Šunky, párky, domáce klobásy či salámy, 
to všetko si budú môcť zákazníci vychutnať v bezéčkovej receptúre. 

“Vývoju bezéčkových produktov sa venujeme dlhodobo. Trend výrobkov bez éčiek, bez lepku, bez alergénov 
súvisí predovšetkým s nárastom počtu ľudí s rôznymi intoleranciami, na ktoré reagujeme aj my ako výrobcovia. 
Ak chceme uspieť na trhu, musíme flexibilne reagovať na potreby našich zákazníkov. Výrobcovia a obchodníci 
pritom musia splniť kľúčové očakávanie spotrebiteľov – vyrábať výrobky v takých chutiach, kvalite a v 
neposlednom rade aj cene, po ktorých je dopyt,” uviedol generálny riaditeľ skupiny Tauris Group a.s. Richard 
Duda. 

Bezéčkové párky, klobásy na gril a bezéčková šunka sa vyrábajú v závode Tauris Rimavská Sobota. “Vplyvu 
nášho podnikania na zdravie našich spotrebiteľov venujeme veľkú pozornosť. Spokojný zákazník je súčasťou 
firemnej stratégie v každom z našich podnikov. Mäsové výrobky bez gluténu a bez alergénov sme začali vyrábať 
ako prví na trhu už v roku 2009. Doplnenie produktového radu bezéčkových výrobkov je nie len reakciou na 
aktuálne trendy, ale najmä dlhodobou snahou o produkciu výrobkov najvyššej kvality,” povedal prezident holdingu 
ECO-INVESTMENT a.s. Milan Fiľo. 

Spoločnosť TAURIS chce postupne rozširovať rad bezéčkových výrobkov v každej kategórii produktového 
radu. Do programu vývoja bezéčkových výrobkov boli zapojené aj ďalšie sesterské závody v Nitre a v Spišskej 
Novej Vsi. 

Holding ECO-INVESTMENT, a.s.: 
Skupina Tauris Group je súčasťou česko-slovenského priemyselno-investičného holdingu ECO-

INVESTMENT, a.s. Holding pokrýva dlhodobé investície v rozličných oblastiach v rámci celej Európy. Hlavnými 

https://www.24hod.sk/tauris-prinasa-na-trh-masove-vyrobky-bez-eciek-cl672009.html


oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od 
svojho založenia podporuje viacero charitatívnych projektov v zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre a športe. 

Inzercia 
Zdroj: Webnoviny.sk - TAURIS prináša na trh mäsové výrobky bez éčiek © SITA Všetky práva vyhradené. 
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva 

vyhradené. 
Tagy: bezečkové výrobky eco-investment Tauris 
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17. V Slovenskom raji sa chystá veľké čistenie: Pridať sa môžete aj vy! 
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Pravidelné jarné čistenie Hornádu a jeho brehov prebehne už o pár dní. Dobrovoľníkom sa môže stať každý. 
Prinášame viac informácií. 

Po Veľkej noci sa chystá v Slovenskom raji veľké čistenie – vodáci vyčistia Hornád zo svojich člnkov a ďalší 
dobrovoľníci z radov KST vyčistia jeho brehy – od Hrdla Hornádu až po Smižiansku Mašu. Ak máte radi prírodu a 
máte čas, pomôcť môžete aj vy. 

Celá akcia vypukne v rámci akcie čisté hory už túto sobotu 27. apríla v úseku Hrdlo Hornádu – Letanovský 
mlyn – Čingov – Smižanská Maša. 

Dobrovoľníci budú rozdelený v troch úsekoch: 
- úsek: Hrdlo Hornádu – Letanovský mlyn – Spišské Tomášovce, miesto zrazu – autobusová stanica Spišská 

Nová Ves, bus 8:20 hod. 

- úsek: Spišské Tomášovce – Čingov – Letanovský mlyn – Spišské Tomášovce, miesto zrazu – Turistická 
ubytovňa Spišské Tomášovce o 9:00 hod., Čingov – 9:40 hod. 

- úsek Smižany – Smižianska Maša – Čingov – Spišské Tomášovce 
Ukončenie akcie bude podľa slov organizátorov pri turistickej ubytovni v Spišských Tomášovciach, kde bude 

na dobrovoľníkov čakať guláš. Na akciu je potrebné sa prihlásiť u organizátorov. Akcia sa bude konať za každého 
počasia 

Spišská už zakvitla do krásy. Jarné fotky nášho mesta nájdete v priloženej galérii. 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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18. Incident v krčme stál náčelníka levočskej mestskej polície stoličku 
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Poslanci ho odvolali na návrh primátora, stratil dôveru vedenia mesta. 
Náčelník levočskej mestskej polície prišiel o stoličku 
(5 fotografií) 
LEVOČA. Náčelníka levočskej mestskej polície odvolali z funkcie. 
Odhlasovali to levočskí poslanci vo štvrtok podvečer. 
Návrh na jeho odvolenie podal primátor mesta Miroslav Vilkovský (nez.). 
Náčelník Ján Novák stratil dôveru vedenia mesta aj primátora potom, čo sa nevhodne správal v jednom zo 

spišskonovoveských pohostinstiev. 
Vedením Mestskej polície v Levoči bol dočasne poverený zástupca Peter Petruška. 
V krčme vystrájal, zasahovala polícia 
Incident z marca sa odohral v skorých ranných hodinách. 
Novák sa voči personálu krčmy správal nevhodne, vulgárne nadával a rozbíjal poháre. 
Keďže si s ním nevedeli dať rady, zavolali políciu. 
Ako informovala policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, policajná hliadka mala muža dvakrát vyzvať, aby z 

podniku odišiel, on to však nerešpektoval. 

https://spisska.dnes24.sk/v-slovenskom-raji-sa-chysta-velke-cistenie-pridat-sa-mozete-aj-vy-328912
https://spis.korzar.sme.sk/c/22107351/incident-v-krcme-stal-nacelnika-levocskej-mestskej-policie-stolicku.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22107351/incident-v-krcme-stal-nacelnika-levocskej-mestskej-policie-stolicku.html


Použili donucovacie prostriedky a v putách Jána predviedli na policajné oddelenie. 
Polícia skutok objasňovala ako priestupok proti verejnému poriadku. 
V súčasnosti už bývalý náčelník mestskej polície tvrdil, že v podniku nevyvádzal a žiadneho protiprávneho 

konania sa nedopustil. 
Naopak, podľa jeho slov bol zásah policajtov voči nemu neopodstatnený a neoprávnený. 
Bol dokonca na urgentnom príjme. 
Náčelník stratil dôveru primátora 
Na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva primátor mesta takto zdôvodnil svoje rozhodnutie: 
„Udalosti z marca 2019 ma vedú k tomu, že náčelník mestskej polície stratil moju dôveru, ako dôveru vedenia 

mesta. Moju dôveru stratil tým, že udalosti ku ktorým došlo mi neoznámil, dozvedel som sa o nich až z médií,“ 
dôvodil Vilkovský. 

Ako informovala policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, skutok bol po ukončení objasňovania zaslaný na ďalšie 
konanie orgánu. 

„Ten je príslušný ďalej v tejto veci konať a to je okresný úrad , odbor všeobecnej a vnútornej správy v 
Spišskej Novej Vsi,“ dodala. 

Za odvolanie bolo 14 poslancov 
„Náčelník mestskej polície je menovaný a odvolávaný primátorom mesta aj bez udania dôvodu. Náčelník by 

mal byť prvý príkladom nielen Levočanom, ale obyvateľom mesta Spišská Nová Ves,“ zdôraznil levočský 

primátor. 
„Ak by sa náčelník bol lepšie preveril už pred nástupom do funkcie nemuseli by sme dnes toto tu riešiť. Mohol 

to robiť niekto mladý, ambiciózny a poctivý,“ uviedla poslankyňa Anna Kravecová (SNS). 
Ján Novák zastával funkciu náčelníka Mestskej polície v Levoči od novembra 2011. 
((piano)) 
Za jeho odvolanie zahlasovalo 14 zo 17 prítomných poslancov. 
Traja sa hlasovania zdržali. 
Novák je na maródke, o odvolávaní nevedel 
Krátko po tomto rozhodnutí sme oslovili aj samotného Nováka. 
Zaujímal sa, ako jeho odvolávanie dopadlo. 
Prekvapilo ho, že sa odvolávanie udialo. 
„Ja som nebol o ničom informovaný,“ reagoval. Na otázku, čo na to hovorí odpovedal: „No neostáva mi nič 

iné, ako to rešpektovať, čo iné mám k tomu povedať.“ 
Aké kroky podnikne nekonkretizoval. 
„Je o tom ešte predčasné hovoriť. Ešte táto vec nebola uzavretá,“ zdôraznil. 
Náčelník je v súčasnosti na maródke. Podľa jeho slov, má problémy s chrbticou. 
Na otázku, ako s odstupom času hodnotí marcové udalosti zareagoval: 
„Ako som uviedol na začiatku, z môjho pohľadu sa tam neudialo nič. Bolo to ináč, ako to bolo prezentované v 

médiách,“ dodal Novák. 
Názory z ulice 
Na názor sme sa pýtali aj samotných Levočanov. 
„Ja vám k tomu nemám čo povedať, ja s mestskou políciou do styku neprichádzam ani osobne s náčelníkom. 

No nemal by sa takto správať jeden náčelník, určite majú nejaké smernice, ako by sa mali čo nemali chovať na 
verejnosti. Tiež by mal dodržiavať určité pravidlá,“ uviedol Levočan Jozef. 

„No mali by mu trošku odpustiť, keď sa to stalo prvýkrát. Nepočula som o tom, že sa niečo stalo. Keď prvýkrát 
sa to stalo, ja by som mu odpustila, inak alkohol nenávidím a opitých ľudí tiež nie,“ uviedla dôchodkyňa Irenka. 
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19. Levoča by chcela obnoviť osobné vlaky do Spišskej Novej Vsi 
[24.04.2019; Ľubovnianske ECHO; nezaradené; s. 7; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Prvé rokovania na ministerstve už majú za sebou. 
LEVOČA. Mesto Levoča uvažuje o obnovení osobnej železničnej dopravy na trati Levoča - Spišská Nová 

Ves. Na webovej stránke mesta sprístupnilo dotazník o používaní prímestskej dopravy a možnosti obnovenia 

železničného spojenia na tejto trati. Podľa priebežných zistení Levočania majú záujem o to, aby motorový vlak, 
populárna Levočanka, znova premával. Mesto už rokovalo s ministerstvom dopravy. 

Osobnú dopravu zastavili pred 19 rokmi 
Pravidelnú dopravu na tejto trati zastavili vo februári 2003. V súčasnosti preprava funguje len počas letnej 

Levočskej púte. Na trati funguje iba pravidelná nákladná doprava bez obmedzení. Trať je využívaná aj 
mimoriadnymi turistickými vlakmi. Ako uviedol primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský (nez.), mesto sa obrátilo 
na obyvateľov, či by obnovenie spojenia privítali. „Podľa priebežného vyhodnotenia elektronického dotazníka sa 
dá jednoznačne povedať, že záujem o znovuzavedenie dopravy tu je,“ informoval Vilkovský. 

Levočania by obnovenie spojenia uvítali 
„Pamätám si, keď som pravidelne cestoval na tejto trati. Lístok vtedy stál korunu dvadsať. Cestoval som do 

práce i z práce. Aj spojenia k večerným rýchlikom do Spišskej Novej Vsi boli. Teraz ide posledný autobus okolo 



22. hodiny a potom už nič. Sme odrezaní od sveta. Obnovenie dopravy by bolo fajn,“ zamyslel sa Levočan Pavel 
Suchý. „Niečo som počula, že sa uvažuje o obnovení spojenia. Možno by to bolo aj dobré,“ doplnila Levočanka. 
Aj nevidiaci Levočania Peter a Iveta by dopravu na trati uvítali. „Keďže sme nevidiaci, máme problém dostať sa z 
autobusovej stanice v Spišskej Novej Vsi na železničnú. Orientácia v cudzom meste je pre nás problém,“ 

zdôraznili. 
Rozhodujúce stanovisko župy aj ministerstva 
Podľa slov primátora Vilkovského, ľudia sa chcú znova vrátiť ku klasickej železničnej doprave. Svoju úlohu tu 

zohrali aj nostalgické spomienky, ale aj praktický pohľad. Spojenie k nočným rýchlikom do mesta Spišská Nová 
Ves im chýba. Po tom, čo mesto dotazník vyhodnotí, bude hľadať spoločné stanovisko s vyššími územnými 

celkami, Prešovským aj Košickým samosprávnym krajom. „Určite sa oprieme o záujem zo strany obyvateľov 
mesta i okolia. Rozhodujúce bude aj stanovisko rezortu dopravy. Prebehli už aj prvé rokovania na úrovni 
viceprimátora a štátneho tajomníka Ministerstva dopravy SR. Rozhodujúca pre obnovenie dopravy nebude 
finančná stránka, ale vyťaženosť trate. Už dnes vieme, že každý deň sa medzi mestami Spišská Nová Ves a 

Levoča prepraví zhruba 1 200 ľudí počas pracovného týždňa. Samostatne bude potrebné vyhodnotiť víkend. Ten 
bude skôr o vyššom počte turistov,“ upresnil primátor Levoče. 

Spomienky rušňovodiča na Levočanku 
Na trati Spišská Nová Ves - Levoča robil rušňovodiča aj Milan Hutlák z Levoče. Na časy, keď vlak 

Levočanka, ako ho zvykli volať, premával, si veľmi rád spomína. „Dá sa povedať, že to bola moja srdcová 
záležitosť. S pravidelnými cestujúcimi sme sa osobne poznali. Hneď ráno sme sa pozdravili, povedali, kam 
cestujú, ako sa majú. Dá sa povedať, že ten motorový vlak bol každý deň vyťažený na 60 až 80 percent. Bol to 
dobrý pocit, že ľuďom umožníme rýchlo a bezpečne sa dostať do práce alebo domov,“ zaspomínal rušňovodič. 
Pamätá aj na časy, keď sa doprava v tomto úseku zastavila. Nedokázal tomu uveriť, že zo dňa na deň vlaky 
prestali premávať. „Videl som, ako množstvo ľudí každý deň využívalo 16 či 17 autobusov, aké boli preplnené. 
Niekedy sa do autobusu ani nedostali. Často sa ma pýtali, kedy sa doprava na trati znova obnoví. Pýtali sa, či 
doprava na blízkej trati Spišské Podhradie – Spišské Vlachy je rentabilná, že tam vlak ešte vtedy chodil. Nevedel 
som im na to nič povedať,“ zdôraznil Hutlák. Aktivity vedúce k obnoveniu dopravy ho potešili. „Minimálne z 
hľadiska ochrany životného prostredia by to bolo prínosom. Vlak, ktorý sa rozbehne na stanici v Levoči, dôjde 
samospádom na zastávku v Levočských Lúkach a odtiaľ do Harichoviec je omnoho ekologickejší ako 17 
autobusov s výfukovými plynmi. Aj komfort vo vlaku je vyšší ako v autobuse,“ vyratúva Levčan. Sám dokonca 
prišiel aj s inovatívnym nápadom, vybudovať ďalšiu zastávku na trati pri firme Embraco v Spišskej Novej Vsi. 

Veľa ľudí z Levoče a okolitých obcí dochádzajú do tejto fabriky za prácou. 
Trať je prevádzkyschopná 
Na aktuálne využívanie trate i možné znovuzavedenie dopravy sme sa opýtali aj Železníc Slovenskej 

republiky. „Trať je v súčasnosti v prevádzkyschopnom stave. Zavedenie osobnej dopravy si nevyžaduje zo strany 
ŽSR žiadne opatrenia. O osobnej doprave a zavedení vlakového spojenia rozhoduje dopravca, v tomto prípade 
železničná spoločnosť Slovensko a. s.,“ informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč. „Obnovenie akejkoľvek 
pravidelnej železničnej osobnej dopravy musí byť deklarované patričným potenciálom pre mobilitu na danej trati a 
to počas celého dňa a celoročne. Obe strany spoločne rokovali o možnostiach obnovenia osobnej dopravy na 
trati Spišská Nová Ves – Levoča, pričom táto téma nateraz nie je uzavretá,“ uvádza sa v stanovisku Ministerstva 

dopravy a výstavby SR. 
MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
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20. Po nehode sa auto kotúľalo dole svahom. Opitý vodič ušiel 
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Zranili sa traja ľudia, jeden ťažko. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišskonovoveskí policajti vyšetrujú okolnosti dopravnej nehody, ktorá sa stala v 

piatok ráno v obci Teplička v okrese Spišská Nová Ves. „Vozidlo zišlo z cesty a prevrátilo sa na strechu. 

Štvorčlenná posádka osobného auta utrpela rôzne zranenia. Vodič z miesta nehody utiekol. Následne bol 
vypátraný a zadržaný hliadkou Pohotovostnej motorizovanej jednotky,“ informovala ráno polícia na sociálnej sieti. 

Traja ľudia sa zranili 
Auto sa niekoľko metrov kotúľalo dole svahom, zastalo až tesne pred domom. Bližšie okolnosti konkretizovala 

hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková. „Záchranári zasahovali pri nehode približne o 9. h. Vo vozidle sa 
viezli štyria cestujúci, z toho jedna žena utrpela ťažké zranenia. Dvoch pacientov s ľahšími zraneniami posádka 
rýchlej zdravotnej pomoci previezla do nemocnice v Spišskej Novej Vsi.“ 

Vodič bol opitý 
Polícia podvečer upresnila, že aj v tomto prípade sa pod nehodu podpísal alkohol za volantom. „Podľa 

doterajších zistení vodič (48) zo Spišskej novej Vsi viedol vozidlo Renault v obci Teplička, kde pri prechádzaní 

ľavotočivou zákrutou pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, 
poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Zišiel z cesty, 
narazil do dreveného trámu oplotenia záhrady rodinného domu a následne s vozidlom zišiel dole prudkým 
svahom, kde sa vozidlo prevrátilo na strechu. Vodič po nehode vystúpil a pešo odišiel smerom Zranili sa traja 



ľudia, jeden ťažko. do chatovej oblasti, kde ho spozorovala policajná hliadka pohotovostnej motorizovanej 
jednotky,“ opísala okolnosti nehody košická krajská policajn hovorkyňa Jana Mésarová. Výsledok testu na alkohol 
u vodička, ktorý sa pri nehode jediný z posádky nezranil, ukázal zarážajúce hodnoty. „Vodiča policajti podrobili 
dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,23 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 2,56 promile a následne 
obmedzili na osobnej slobode,“ dodala hovorkyňa. Policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin 
ublíženia na zdraví a trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. 

TASR, MONIKA ALMÁŠIOVÁ 
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