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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Kultúrny program mesta Poprad 
[26.06.2019; Noviny Poprad; POPRAD; s. 7; redakcia] 

 
 

Piatok 28. jún o 19. hod./Námestie sv. Egídia 
OTVORENIE POPRADSKÉHO KULTÚRNEHO LETA 2019 
SARAGOSSA BAND/ Koncert Známa popová kapela z Nemecka. Osvedčené hity ako Agadou, Big Bamboo, 

Zabadak či Rasta Man poznajú všetky generácie. (V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v 
Aréne Poprad). 

Sobota 29. jún o 10. hod./Námestie sv. Egídia 
POPRADSKÁ STONOŽKA 
Tvorivá dielňa pre deti 
Sobota 29. jún o 14. hod./areál Základnej školy v Poprade – Veľkej 
JUNIÁLES 
Mesto Poprad, Klub Veličanov a ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej všetkých srdečne pozývajú na program 

plný športu, zábavy a kultúry v podaní DFS Venček, country skupiny AS country zo Spišskej Novej Vsi, Andrei 

Majtnerovej a Mareka Bednára – známych z relácie Pesničky z kasína. 
Sobota 29. jún o 21. hod./Námestie sv. Egídia 
DEBBINA 8/Filmy na plátne USA/komédia/2018 
Nedeľa 30. jún o 15. hod./Námestie sv. Egídia ŠENGENSKÝ POLUDNÍK 
Musica Iuvenalis 
Mládežnícky sláčikový orchester Počas svojej dlhoročnej histórie získal orchester Musica Iuvenalis mnoho 

ocenení doma i v zahraničí. Niekoľkonásobným získaním prvého miesta s pochvalou poroty na Európskom 
hudobnom festivale mládeže v belgickom Neerpelte sa vo svojej kategórii dostal medzi európsku špičku. Www. 
musicaiuvenalis.sk. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Štvrtá obeť Tomášovského výhľadu 
[26.06.2019; Život; TÉMA; s. 32,33; PETER LIČÁK] 

 
 

KOLMÚ STENU AKO PRVÝ ZDOLAL STRÝKO HERCA MARTINA HUBU 
V Slovenskom raji sa ešte ani nezačala letná invázia turistov a skalolezcov a do kroniky tamojšej Horskej 

záchrannej služby pribudol ďalší čierny krížik. Z Tomášovského výhľadu sa zrútila DO PRIEPASTI POĽSKÁ 
TURISTKA. 

Najvyššie položenou kótou Slovenského raja, ktorému vymysleli nanajvýš výstižné pomenovanie mnísi 
z kartuziánskeho kláštora na Skale útočiska, je síce Predná hoľa (1 545 m n. m) nad dedinou Vernár, no 
najznámejšou a najvyhľadávanejšou vyhliadkou je o polovicu nižší Tomášovský výhľad neďaleko Čingova. Skalná 
plošina ľahko dostupná aj pre vozičkárov a malé deti s úchvatnými „leteckými“ výhľadmi na 11 kilometrov dlhý 
prielom Hornádu, jeho prítok Biely potok či na protiľahlý kopec Čertova sihoť. Zároveň je to však miesto, kde 
treba byť naozaj opatrný. Za chyby sa tam platí životom, svedčí o tom aj ďalšia tragédia v Slovenskom raji. 

Vysoká cena 
Za tie najkrajšie výhľady, aké Slovenský raj štedro ponúka svojim návštevníkom, zaplatila naposledy tú 

najvyššiu cenu 68-ročná turistika z Poľska. „Vo štvrtok mali Poliaci voľný deň, slávili veľký cirkevný sviatok Božie 
telo, preto bolo koncom týždňa na turistických chodníkoch v tiesňavách nezvyčajne veľa Poliakov. Bol som počas 
služby monitorovať situáciu v rokline Suchá Belá. Na rebríkoch pri vodopádoch bola hlava na hlave, akoby už 
bola špička letnej sezóny. Len semtam bolo počuť slovenčinu, vo štvrtok i v piatok ovládli Suchú Belú naši 
severní susedia,“ priblížil nám atmosféru minulého týždňa v okolí Čingova, Podlesku a Kláštoriska profesionálny 
horský záchranár Tomáš Katriňák (38). Seniorka z Poľska prišla hore na skalnú galériu Tomášovského výhľadu 
s rodinou, jeden zo svedkov tragédie nám povedal, že ju na túre sprevádzal manžel so synom. Turista zo 
Spišskej Novej Vsi videl, ako pár sekúnd pred pádom vystúpila z rovnej, dosť priestrannej skalnej plošiny na 

skalnú vyvýšeninu, tam jej čosi vypadlo z rúk. Podľa niektorých svedkov okuliare, podľa chlapca zo Spišských 
Tomášoviec to bola papierová vreckovka. Keď sa zohla, stratila rovnováhu a prepadla cez hranu Tomášovského 
výhľadu. Podľa náčelníka Horskej záchrannej služby Slovenský raj Ivana Krajčíra poľská turistka nemala 



najmenšiu šancu prežiť 35-metrový pád. Jeho slová potvrdil aj privolaný lekár Otto Mužík: „Zranenia poľskej 
turistky neboli zlučiteľné so životom, o život ju pripravila celá séria smrteľných zranení, či už devastačné 
poranenie hlavy, vnútrobrušnej a vnútrohrudníkovej oblasti, pri páde sa dolámal celý skelet tela.“ 

Nebezpečné selfie 
Poľská turistka je podľa záznamov, ktoré vedú členovia Horskej záchrannej služby v jej hlavnom štábe na 

Čingove, štvrtou povojnovou obeťou Tomášovského výhľadu. Do skončenia vojny sa o také štatistiky nikto 
nestaral. Traja ľudia zahynuli nešťastnou náhodou, v roku 2001 si 18-ročný mladík vybral toto miesto na 
dobrovoľný odchod zo sveta. Tomášovský výhľad, ktorý sa týči nad hladinou Hornádu až do výšky 200 metrov, je 
dnes cvičným horolezeckým terénom, kolmou skalnou stenou vedie sto výstupových ciest pre horolezcov 
a skalolezcov. Ako prvý zdolal skalnú stenu Tomášovského výhľadu v roku 1938 s dvoma kamarátmi 18-ročný 
Alo Huba, strýko herca Martina Hubu, ktorý často trávi divadelné prázdniny v chate na Čingove. V čiernej kronike 
horských záchranárov zo Slovenského raja dominujú dva roky. V roku 2011 zahynuli pod Matkou Božou, 
v prielome Hornádu, na Čertovej sihoti a v rokline Suchá Belá štyria slovenskí turisti, v polovici júla 2015 prišli pri 
páde vrtuľníka na záchrannej akcii v prielome Hornádu o život ich štyria kolegovia. Náčelník Dušan Leskovjanský, 
pilot Ľubomír Majerčák, lekár Marek Rigda a Martin Svitana. „Pani z Poľska je už treťou tohtoročnou obeťou 
Slovenského raja. Na Čertovej hlave zomrel na infarkt cykloturista zo Slovenska, pred mesiacom podľahol 
infarktu v Zejmarskej rokline maďarský turista. Bol som pri tejto záchranárskej akcii, ale naša pomoc bola márna. 
V tomto roku sme zaznamenali viac úrazov na strmom chodníku, ktorý vedie z Kláštoriska cez Čertovu sihoť dole 
pod Tomášovský výhľad. Keď poprší, dosť sa tam šmýka, v zlej obuvi ľudia doslova pokúšajú osud. Tak ako tí, čo 
si na samom okraji Tomášovského výhľadu robia selfie fotografie. To, čo tam niekedy vidíme, naozaj hraničí so 
zdravým rozumom,“ posťažoval sa nám horský záchranár Tomáš Katriňák. 

PETER LIČÁK FOTO: PETER LIČÁK 
foto: 
Nieto turistu, ktorý by nechcel mať fotku na skalnej plošine Tomášovského výhľadu. 
Kolmá skalná stena budí rešpekt už na prvý pohľad. Ale nie u každého. 
Takto tragicky sa skončil výlet seniorky z Poľska… 
Horský záchranár TOMÁŠ KATRIŇÁK občas pochybuje o zdravom úsudku turistov. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Vynikajúce výsledky študentov Tatranskej akadémie 
[26.06.2019; Noviny Poprad; POPRAD; s. 11; PR-CL PP-86] 

 
 

V 2. polroku školského roku sa na stredných školách okrem riadneho vyučovania konajú rôzne vedomostné 
súťaže a olymiády, prijímacie a maturitné skúšky. Práve výsledky vedomostných súťaží a olympiád tvoria dôležitú 
súčasť porovnávania kvality a úrovne jednotlivých škôl. Študenti SSOSTA - Súkromnej strednej odbornej školy na 
Ul. 29. augusta v Poprade, ktorej zriaďovateľom je Tatranská akadémia, sú aj v tomto školskom roku veľmi 
úspešní. 

Podľa vyjadrenia Vladislava Mitického, predsedu správnej rady Tatranskej akadémie, je na SSOSTe prioritou 
odborné a jazykové vzdelávanie, škola pripravuje študentov pre vysoké školy a reálnu prax. Svoje znalosti a 
vnútorný potenciál musia študenti naplno využiť a všetkým ukázať, čo v nich je. Účasť na vedomostných 
súťažiach a olympiádach je pre nich veľmi dôležitá, pretože sa naučia vystupovať, prezentovať pred odbornou 
verejnosťou, vedia sa porovnať s ostatnými a samozrejme, ak sa dostaví víťazstvo, tak je to veľmi dobrý pocit 
nielen pre študentov, ale aj pre pedagógov. Tento rok bol pre školu mimoriadny, pretože študenti získali rôzne 
víťazstvá tak na krajskej, ale aj na národnej úrovni. 

14. ročník celoštátnej preZekuciová a Adam Dúbravec obsadili 2. miesto a HG team v zložení Aurélia 
Jendrušáková a Veronika Nečasová obsadili 3. miesto. 

Na JA Veľtrhu podnikateľských talentov, ktorý sa uskutočnil 9. apríla 2019 v Bratislave, zvíťazila naša firma 
VENIT v kategórii IBM Prezentácia na pódiu a zároveň prezident našej spoločnosti Damián Duda bol ocenený 
medzi najlepšími Manpower Leadership Award súťaže. 

Na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti dosiahli študenti školy vynikajúce výsledky. Obsadili: 1. 
miesto (Jakub Soják) v súťažnom odbore Životné prostredie, geografia, geológia, 1. miesto (dvojica Monika 
Chovancová, Beáta Špaková) v súťažnom odbore História, filozofia, právne vedy, 2. miesto (Daniela 
Marušincová) v súťažnom odstížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2019) umožnil 
študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré 
získali štúdiom v rámci NetAcad programu. Sme hrdí na výsledky študentov našej školy, pretože v kategórii 
družstiev HS3 obsadilo 2. miesto družstvo v zložení Mário Harvan, Juraj Martiček a Samuel Bučák a 5. miesto 
Lukáš Berko, Daniel Lavko a Samuel Daráni. V kategórii jednotlivcov UNI - 2. miesto obsadil Mário Harvan a 3. 
miesto Juraj Martiček. Monika Chovancová, Bea Špaková a Patrik Ištvanko sa so svojou prácou „30 rokov nežnej 
slobody“ stali víťazmi súťaže EUSTORY 2018/19, ktorú vyhlasuje Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj. 

Do finále celoslovenskej súťaže Bankomat nápadov 2019 v kategórii stredné školy postúpili až dva naše tímy 
a oba boli veľmi úspešné. Tím Z Generation v zložení Jana bore Ekonomika a riadenie, 3. miesto (dvojica Mária 
Šterbáková, Matúš Juštik) v súťažnom odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika, 3. miesto (Ján Závacký) 



v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia, sociológia, 4. miesto (Mário Budzeľ, Patrik Friedmann) a 5. miesto 
(trojica Pavol Halás, Juraj Kriššák a Benjamín Skokan) v súťažnom odbore Informatika. 

V utorok 4. júna sa uskutočnilo finále projektu „Rozbehni sa!“ pod záštitou firmy Embraco v Spišskej Novej 
Vsi. Z celkového počtu 31 tímov postúpili do 7-členného finále 2 projekty našej školy. Daniela Marušincová a 

Nikola Štefániková uspeli s projektom cestovného vankúša s úložným priestorom a obdržali 1300 eur na ďalší 
rozvoj svojho podnikateľského nápadu. Zuzana Hricová sa presadila s produktom mobilnej aromaterapie a na 
úspešné pokračovanie jej bolo vyčlenených 3000 eur. 

Víťazom krajského kola olympiády v anglickom jazyku sa stal Jakub Suchár. Patrik Lorko, obsadil na krajskom 
kole olympiády v nemeckom jazyku v mimoriadne náročnej kategórii II.C vynikajúce 3. miesto. 

Na krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní obsadil v kategórii B Jakub Krnáč 3. miesto. 
Do medzinárodnej súťaže Matematický klokan 2019 sa v tomto školskom roku zapojilo z našej školy 54 

študentov, z nich 22 študentov dosiahlo percentil úspešnosti 90% a 14 študentov dokonca nad 95 %. 
Naši maturanti dosiahli vynikajúce výsledky v externej časti maturitných skúšok aj v tomto školskom roku 

2018/2019 . V kategórii stredných odborných škôl v rámci celej SR (cca 460 škôl) sa umiestnili v predmete 
anglický jazyk B1 na 1. mieste, v slovenskom jazyku a literatúre na 4. mieste a v matematike na 1. mieste! 

Na titulnej stránke našej školy je uverejnený citát Roberta T. Kiosakiho „Mnoho mladých ľudí sa stalo 
úspešnými, lebo videli nové príležitosti”. Na škole sa snažíme podporiť študentov pri hľadaní práve ich nových 
príležitostí a výsledky sú naozaj obdivuhodné . Všetci študenti aj pedagogický zbor si zaslúžia krásne prázdniny 
po takomto skvelom výkone v školskom roku 2018/2019. 

PR-CL PP-86 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Stane sa Zvolen Naj mestom Slovenska? Toto hovorí priebežné poradie 
[26.06.2019; dnes24.sk; Zvolen; 00:00; Jakub Forgács] 

 
https://zvolen.dnes24.sk/stane-sa-zvolen-naj-mestom-slovenska-toto-hovori-priebezne-poradie-334283 

 
 

Zvolen stále bojuje v ankete o Naj mesto Slovenska. Pozrite, na koľkej priečke sa aktuálne nachádza! 
Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska vyhlásil internetový portál Slovakregion. Odštartovala 1. apríla a potrvá 

až do 31. októbra. Po tomto dátume spoznáme absolútnych víťazov. Ako je na tom momentálne mesto pod 
Pustým hradom? 

Po takmer troch mesiacoch hlasovania sa Zvolen priebežne nachádza na peknej 5. priečke zo 142 miest. 
Na 1. mieste sa drží Spišská Nová Ves, na 2. mieste sa nachádza Trnava, a prvú trojku uzatvára Púchov. V 

aktuálnom rebríčku TOP 10 však môžeme nájsť aj nášho blízkeho suseda a odvekého rivala. Banská Bystrica 
aktuálne tróni na 18. mieste. 

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

Pozrite si v priloženej fotogalérii aj krásne zábery Zvolena zachytené z Pustého hradu pri západe slnka! 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Reštaurácia na Kláštorisku je v havarijnom stave. Turisti nechápu 
[26.06.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22152976/restauracia-na-klastorisku-je-v-havarijnom-stave-turisti-
nechapu.html 

 
 

Obec vyviezla pojazdný bufet ako dočasné riešenie. 
Reštauráciu na Kláštorisku chcú Letanovčania obnoviť. 
(9 fotografií) 
LETANOVCE. Kláštorisko je obľúbenou zastávkou turistov v Slovenskom raji. 
Je akousi križovatkou národného parku Slovenský raj, a preto tu smeruje veľa návštevníkov. 
Potešenie z prechádzky však po príchode na Kláštorisko zmrazí fakt, že sa tam nedá nikde občerstviť či 

posedieť. 
Prevádzka v drevenej reštaurácii skončila vlani. 
Rozbehnúť zastaranú prevádzku i budovu v havarijnom stave je však pre obec pomerne náročné. 

https://zvolen.dnes24.sk/stane-sa-zvolen-naj-mestom-slovenska-toto-hovori-priebezne-poradie-334283
https://spis.korzar.sme.sk/c/22152976/restauracia-na-klastorisku-je-v-havarijnom-stave-turisti-nechapu.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22152976/restauracia-na-klastorisku-je-v-havarijnom-stave-turisti-nechapu.html


Aby o turistov neprišli, pred pár dňami na Kláštorisko vyviezli pojazdný bufet, čoskoro by mal byť v prevádzke. 
Sklamaní turisti 
„Je to tu krásne, je to náš Slovenský raj, sme na Slovensku, doma, mali by s tým určite niečo robiť, pretože je 

to smutné, že je to tu také schátrané. Ľudia prídu na turistiku, nemajú si tu kde sadnúť, kde ísť na záchod, najesť, 
napiť sa,“ zdôraznila slovenská turistka na Kláštorisku. 

Stretli sme aj skupinku českých turistov. 
„Je obrovská škoda, že jediná výletná reštaurácia tu v Slovenskom raji je zatvorená. Nemáme vodu, nemáme 

jedlo, čo ste nám to urobili, umrieme hladom,“ s úsmevom poznamenala česká turistka. 
„Je tam reklama, že je tu občerstvenie aj ubytovanie a prišli sme hore a nič tu vlastne nie je a ešte aj v 

dezolátnom stave,“ doplnil jej kolega. 
Stavby z polovice minulého storočia 
Drevená budova reštaurácie a priľahlých budov bola postavená niekedy v 50. až 60. rokoch minulého 

storočia. 
Do objektov sa však odvtedy veľa neinvestovalo. 
V roku 1992 ukončil svoju činnosť štátny podnik Reštaurácie Spišská Nová Ves, pod ktorý objekt na 

Kláštorisku patril. 
((piano)) 
„Vtedy sa zrejme omylom či náročky nastavili legislatívne predpoklady k prevodu majetku na obec Letanovce 

na základe delimitačného protokolu nesprávne. V ďalších rokoch boli tieto delimitácie spochybnené a začal sa 
kolotoč súdnych sporov. Na viacerých úrovniach, vo viacerých kolách až po vyrieknutie Najvyššieho súdu SR. 
Ten vyriekol, že delimitačný protokol na obec Letanovce je neplatný. Obec teda objekty na Kláštorisku nevlastní,“ 
priblížil genézu starosta Letanoviec Slavomír Zahornadský (nez.). 

Reštauráciu na Kláštorisku neskôr prevádzkoval súkromník, ktorý mal s obcou uzatvorenú nájomnú zmluvu. 
Tá však počas dlhých rokov bola prakticky neplatná, keďže objekty obci nepatrili. 
Majetkovoprávne veci neboli legislatívne podložené. 
Všetky nehnuteľnosti v tejto lokalite neboli ešte v roku 2014 nikde zaevidované, ani v katastri, ani na liste 

vlastníctva. 
Nemali teda žiadnych vlastníkov. 
Neplatná nájomná zmluva i súdne spory 
„Prevádzkovateľa sme na tieto skutočnosti upozornili. Od obce chcel predĺžiť zmluvu, ale to sme nemohli 

urobiť. Bolo potrebné to legislatívne doriešiť. Ten balvan nejasností som už nechcel ako starosta obce ďalej tlačiť. 
Odpoveďou boli ďalšie súdne spory a trestné oznámenia zo strany prevádzkovateľa. V konečnom dôsledku 
musela obec aj nejaké peniaze vyplatiť,“ priblížil Zahornadský. 

Podľa neho k tomuto stavu prispeli aj jeho predchodcovia, ktorí podpisovali spochybniteľné nájomné zmluvy, 
ktoré neskôr viedli k súdnym sporom. 

Súčasné vedenie obce konalo ďalej a v roku 2016 dalo na Kláštorisku šiestim nehnuteľnostiam súpisné čísla, 
čím sa dostali aj na list vlastníctva. 

Nehnuteľnosti teraz patria do katastra obce a vlastníkmi je obec aj urbariát. 
Ide o objekty reštaurácie, garáže, sociálnych zariadení, priľahlej chatky Zorka a dvoch chatiek s technickým 

zariadením. 
Od vlaňajška zatvorené 
Prevádzka objektov skončila v októbri 2018. Odvtedy tu svieti nápis Zatvorené. 
Podľa slov Zahornadského objekty sú v zlom, až havarijnom stave. 
Znefunkčnená elektroinštalácia, nepoužiteľná, zastaraná kuchyňa, nefunkčné toalety, množstvo netriedeného 

odpadu, septik plný splaškov, dokonca aj nejaké autovraky. 
„To všetko spôsobilo komplikácie na rýchle sprevádzkovanie zariadenia,“ zdôraznil starosta. 
Obec začiatkom roka 2019 zlegalizovala vodný zdroj do reštaurácie, popasovala sa s obnovou 

elekroinštalácie. 
„Vzhľadom na pôvodnosť objektov, takmer žiadne investovanie do ich obnovy, zastaranosť a havarijný stav, je 

dosť problematické to znova naštartovať. Keď hovoríme o investícii, bavíme sa rádovo o stovkách tisícov, aby 
sme tu poskytovali služby hodné 21. storočia,“ uviedol starosta. 

Obec plánuje osloviť viacerých projektantov a na základe ich návrhov sa rozhodne, ako ďalej. 
Keďže obec zo zákona podnikať nemôže, so súhlasom obecného zastupiteľstva začiatkom júna 2019 vytvorili 

obecnú spoločnosť Kláštorisko Letanovce. 
Tá by mala na Kláštorisku zabezpečovať služby. 
Mobilný bufet so službami 
Keďže dopyt turistov je značný, obec na Kláštorisko pred pár dňami vyviezla prenosný bufet. 
Ten by mal už čoskoro poskytovať najnutnejšie občerstvovacie služby – jednoduché jedlá a nápoje. 
Čoskoro by mali pribudnúť aj funkčné sociálne zariadenia. 
„Aspoň takou malou náhradnou záplatou chceme turistom vyjsť v ústrety. Mrzí nás to, bufet sme chceli 

sprístupniť už od polovice júna, keď sa začala sezóna v Kyseli, no niektoré lehoty nevieme ovplyvniť,“ dodal 
Zahornadský. 

Kedy bude reštaurácia na Kláštorisku otvorená, starosta nekonkretizoval. 
Príjem z pojazdného bufetu plánujú posúvať späť do lokality Kláštoriska, resp. na obnovu reštaurácie. 

[Späť na obsah] 



 
 

6. Stane sa Revúca Naj mestom Slovenska? Toto hovorí priebežné poradie 
[26.06.2019; dnes24.sk; Revúca; 00:00; Jakub Forgács] 

 
https://revuca.dnes24.sk/stane-sa-revuca-naj-mestom-slovenska-toto-hovori-priebezne-poradie-334284 

 
 

Revúca stále bojuje v ankete o Naj mesto Slovenska. Pozrite, na koľkej priečke sa aktuálne nachádza! 
Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska vyhlásil internetový portál Slovakregion. Odštartovala 1. apríla a potrvá 

až do 31. októbra. Po tomto dátume spoznáme absolútnych víťazov. Ako je na tom momentálne naše mesto? 
Po takmer troch mesiacoch hlasovania sa Revúca priebežne nachádza na peknej 27. priečke zo 142 miest. 
Na 1. mieste sa drží Spišská Nová Ves, na 2. mieste sa nachádza Trnava, a prvú trojku uzatvára Púchov. V 

aktuálnom rebríčku TOP 10 však môžeme nájsť aj nášho neďalekého suseda. Rožňava aktuálne tróni na 8. 
mieste. 

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

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

7. TIPY NA VOĽNÝ ČAS 
[25.06.2019; Prešovské noviny; kultúra, servis; s. 22; redakcia] 

 
 

KOŠICE 
Ray Cooney, Michael Cooney: Tom, Dick a Harry 25. 6. 2019 (utorok) – 19:00 – Štátne divadlo Košice, 

Historická budova. 
Bláznivá situačná komédia od renomovaného anglického autora, v ktorej uvidíme, čo všetko sa môže stať, 

keď sa jeden bezdetný pár rozhodne adoptovať si dieťa. Zdanlivo formálna záležitosť sa skomplikuje vo chvíli, 
keď sa ruku k dielu rozhodnú priložiť aj dvaja manželovi podarení bratia. Vypukne kolotoč tých najbláznivejších 
situácií a hlavný hrdina bude mať plné ruky práce, aby dal všetko do poriadku a zachoval si pri tom psychické 
zdravie. Export toho najlepšieho anglického humoru, ktorý nikoho v hľadisku nenechá chladným. 

Martin Čičvák: Urna na prázdnom javisku 
27. 6. 2019 (štvrtok) – 19:00 – Štátne divadlo Košice, Malá scéna. 
Štátne divadlo Košice ponúka činohru, v ktorej sa lúčia svojsky a svojrázne. Občas až tragikomicky 

nepatrične. Spolu s ním pochovávajú aj svoje spomienky i svoju minulosť. Ktovie, možno aj budúcnosť. Počas 
tejto poslednej rozlúčky sa im v mysli vynárajú ich kľúčové postavy, útržky replík z divadelných hier, úvahy o 
divadle, ale aj o Európe. Popri ich nemožnej snahe dohodnúť sa, sa samotný obrad komplikuje a začína čierna 
komédia. 

Hra režiséra Martina Čičváka je pohľadom do zákulisia divadla, zákutí hereckej duše, úvaha nad d ivadlom, 
jeho zmyslom a premenou od antiky až do súčasnosti. 

Georges Feydeau: Chrobák v hlave 
29. 6. 2019 (sobota) – 19:00 – Štátne divadlo Košice, Historická budova. 
Košické divadlo ponúka aj brilantnú komédiu, kde centrálnou zápletkou je nevera verných, ktorým ktosi 

skrátka nasadí chrobáka do hlavy. Jedna z najslávnejších a najhranejších komédií na svete, klasika, ktorá 
nestarne, brilantná, drzá, ľahkonohá, francúzska. Situačný tresk, ktorý privodí nevinný nápad zistiť, ako je to s 
vernosťou manželského partnera. A už je príslovečný chrobák v príslovečnej hlave. Guľový blesk humoru a vtipu 
nezadržateľne letí javiskom. 

—- 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Festival Živé sochy 28. a 29. 6. 2019 (piatok a sobota) – Radničné námestie. Nedajte si ujsť príležitosť, keď 
opäť ožije centrum Spišskej Novej Vsi. Počas dvoch dní budete mať jedinečnú možnosť vidieť známe živé sochy 

Big Names. V sprievodnom programe sa predstavia aj rôzne iné umelecké skupiny a program ukončí koncert 
skupiny Heľenine oči. 

—- 
MICHALOVCE 
Zemplín veterán rallye 28. – 30. 6. 2019 (piatok – nedeľa) – od 11:00 – Námestie osloboditeľov Michalovce. 

Je tu už 14. ročník Zemplín Veterán Rallye 2019. Nepochybne ide o najväčšie podujatie navôkol, na ktorom sa 
predstavia automobilové a motocyklové legendy. Po prvýkrát vo svojej histórii výstava veteránov prekročí hranice 

https://revuca.dnes24.sk/stane-sa-revuca-naj-mestom-slovenska-toto-hovori-priebezne-poradie-334284


Slovenska. Veteránisti sa presunú do družobného mesta Michaloviec – Užhorodu. Tohto roku sa na Zemplíne 
predvedie až 90 posádok, výrazne narástol počet účastníkov z Česka, ale aj Maďarska a Poľska. Súčasťou akcie 
budú aj koncerty a vystúpenia. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. PREŠOV SI ZAHRÁ TRETIU LIGU, KOŠICKÁ LOKOMOTÍVA PIATOLIGOVÁ 
[25.06.2019; Noviny Východu; šport; s. 29; Daniel Dedina] 

 
 

FUTBAL 
V nižších súťažiach budú hrať od budúcej sezóny aj také kluby ako Tatran Prešov a Lokomotíva Košice. Aké 

však bude ich celkové zloženie? Proti komu si tieto bašty zahrajú? 
KOŠICE V noci zo štvrtka na piatok vypršal termín na podávanie prihlášok do súťaží v pôsobnosti 

Východoslovenského futbalového zväzu (VsFZ). 
Zisťovali sme preto, ako vyzerá menoslov účastníkov tretej, štvrtej a piatej ligy pre nasledujúci ročník 2019/20. 

Nie všade to prebehlo hladko. 
„K definitívnemu uzavretiu tejto záležitosti dôjde v pondelok. Momentálne na tom pracujeme,“ povedal nám 

predseda športovotechnickej komisie VsFZ Štefan Olšavský. 
Následne budú jednotlivým tímom pridelené poradové čísla, na základe čoho prebehne vyžrebovanie nového 

ročníka. 
Spása Krompách, Svidník na poslednú chvíľu 
V III. lige Východ je všetko v súlade s papierovými predpokladmi. Trebišov napokon zostáva v druhej lige, čo 

„spasilo“ Krompachy. Z vyššej súťaže pribudli Prešov a Lipany. V porovnaní s vlaňajškom zostáva v súťaži 
dvanásť rovnakých tímov. Vrátane Svidníka, ktorý sa vo štvrtok prihlásil ako posledný. Celkový počet účastníkov 
dopĺňajú na šestnásť dvaja nováčikovia zo štvrtej ligy – Poprad B a Kalša. 

III. liga Východ: Prešov, Lipany, Vranov nad Topľou, Humenné, Šarišské Michaľany, Spišská Nová Ves, 

Stropkov, Snina, Plavnica, Giraltovce, Veľké Revištia, Svidník, Bardejovská Nová Ves, Krompachy, Poprad B, 
Kalša. 

Rozhádzaná štvrtá liga na severe 
Prvé – a výrazné – rošády oproti tabuľkám na konci sezóny 2018/19 nastali v IV. lige Sever. Právo štartu v 

súťaži nepodaním prihlášky nevyužilo Ptičie. Nováčikmi sú Demjata, víťaz V. ligy Šarišskej, a Spišská Belá. 
V jej prípade ide o druhý najlepší celok z V. ligy Podtatranskej, keďže víťaz z Harichoviec možnosť postupu 

nevyužil. 
Chýba tím z V. ligy 
Vihorlatsko-dukelskej, „hore“ nešla prvá Kamenica nad Cirochou, druhý Jasenov ani tretia Belá nad Cirochou. 

V súťaži tak zatiaľ figuruje len 15 mužstiev. IV. liga Sever: Spišské Podhradie, Soľ, Ľubotice, Gerlachov, 
Medzilaborce, Sabinov, Svit, Záhradné, Kračúnovce, Stará Ľubovňa, Raslavice, Nižný Hrušov, Fintice, Demjata, 
Spišská Belá. 

Kto nahradí Čičarovce? 
Takmer všetko s kostolným poriadnom je v IV. lige Juh. Z tretej ligy sem vypadla Maria Huta, z piatej ligy 

postúpili Ťahanovce a Kráľovský Chlmec. Práva štartu v súťaži sa zriekli akurát Čičarovce. Ich miesto nateraz 
zaujalo Krásnohorské Podhradie, ktoré v tabuľke skončilo hneď za nimi. Čas na rozmyslenie však dostal Cejkov, 
druhý tím V. ligy Zemplínskej. Práve tam totiž putovali Čičarovce, a tak má prednostné právo na obsadenie ich 
miesta Cejkov. 

IV. liga Juh: Maria Huta, TU Košice, Medzev, Pavlovce nad Uhom, Čaňa, Kechnec, Sobrance, Veľké 
Kapušany, Topoľany, Sokoľany, Rudňany, Geča, Strážske, Ťahanovce, Kráľovský Chlmec Krásnohorské 
Podhradie (?), Cejkov (?). 

Áčko Lokomotívy Košice namiesto béčka 
Do piatej ligy Košickogemerskej pribudol ťažký kaliber. Namiesto béčka Lokomotívy Košice bude po 

medializovaných informáciách z posledných dní hrávať v piatej lige áčko tohto slávneho klubu. Z oblastných 
súťaží prichádza dvaja nováčikovia – Kysak a Rudná, vďaka čomu bude mať po dlhšom čase v súťaži znova 
zastúpenie aj Gemer. 

A môže byť aj dvojnásobné, ak by sa Krásnohorské Podhradie muselo porúčať zo IV. ligy Juh. Práve z tohto 
dôvodu ešte nemá istú miestenku Haniska. 

V. liga Košickogemerská: Košická Nová Ves, Lokomotíva Košice, Ždaňa, Budimír, KokšovBakša, Malá Ida, 
Perín, Poproč, Seňa, Veľká Ida, Čečejovce, Kysak, Rudná, Krásnohorské Podhradie (?), Haniska (?). 

Na juhu Zemplína je pretlak tímov 
Súťažou, kde je nadpočet prihlásených tímov, je piata liga Zemplínska. Zo štvrtej ligy sem pribudli Petrovce 

nad Laborcom a „dobrovoľne“ aj Čičarovce. Z oblastných súťaží postúpili o úroveň vyššie Budkovce a z 
trebišovskej baráže aj Vojčice. Otázny je postup Cejkova do IV. ligy Juh. Ak by sa tak nestalo, zo súťaže by sa 
museli porúčať Michaľany. 

V. liga Zemplínska: Čičarovce, Petrovce nad Laborcom, Krišovská Liesková, Malý Horeš, Vinné, Lastomír, 
Úpor, Čierna nad Tisou, Močarany, Nacina Ves, Streda nad Bodrogom, Vojčice, Budkovce Cejkov (?), Michaľany 
(?). 



Na Šariši jeden tím chýba 
Opačná situácia je na Šariši, kde sa do piatej ligy prihlásilo len trinásť tímov. Možnosť štartu napriek 

vybojovaniu záchrany nevyužilo Dubinné, ktoré ešte dostalo čas na rozmyslenie. Nováčikovia z nižších súťaží 
budú len dvaja – Šiba a Torysa. Víťaz ObFZ Stará Ľubovňa z Veľkého Lipníka túto možnosť nevyužil. 

V. liga Šarišská: Župčany, Veľký Šariš, Kamenica, Čirč, Ražňany, Koprivnica, Chminianska Nová Ves, 
Gaboltov, Široké, Dlhá Lúka, Pušovce, Torysa, Šiba, Dubinné (?). 

Pod Tatrami takmer ukážkový príklad 
Hoci o piatu ligu pod Tatrami bol v posledných edíciách značný záujem, teraz je to, čo sa týka obsadenia, 

priam vzorová súťaž. Menoslov účastníkov je absolútne v súlade s tabuľkami z predošlej sezóny. Akurát s jednou, 
už spomenutou korektúrou. Harichovce, ktoré sa zriekli postupu, nahradí vo vyššej súťaži Spišská Belá. 
Špecifikum je v tom, že kým Harichovce by putovali do IV. ligy Juh, ich nedávny súper zamieril do opačnej vetvy. 
Piatoligovými nováčikmi budú Gelnica a Vikartovce. 

V. liga Podtatranská: Harichovce, Vysoké Tatry, Hranovnica, Veľká Lomnica, Nálepkovo, Kežmarok, Levoča, 
Hrabušice, Ľubica, Spišská Stará Ves, Olcnava, Kluknava, Gelnica, Vikartovce. 

Enormný záujem na severovýchode Slovenska 
Na „dračku“ šla tentoraz piata liga pod Vihorlatom a Duklou. Najprv v nej figurovalo až 16 tímov. Spôsobil to 

najmä fakt, že o stupeň nižšie sa napriek záchrane v štvrtej lige prihlásilo Ptičie. Z rovnakej súťaže vypadol aj 
Zámutov a postúpiť nepostúpil nik. Prihlásených tímov mohlo byť pôvodne dokonca sedemnásť. Z oblastných 
súťaží pribudli Lackovce a Čierne nad Topľou, zamietli to len tímy z Ondavského ObFZ. Dodatočne preto museli 
byť škrtnutí Pakostov a Rudlov, ktorí si v piatej lige napokon nezahrajú. V. liga Vihorlatskodukelská: Ptičie, 
Zámutov, Kamenica nad Cirochou, Jasenov, Belá nad Cirochou, Hencovce, Sačurov, Bystré, Stakčín, Sečovská 
Polianka, Borov, Brekov, Lackovce, Čierne nad Topľou. Daniel Dedina 

— 
IHRISKO 
Potešiteľná je skutočnosť, že napriek pádu Lokomotívy Košice by jej mládežnícke tímy mali pokračovať v 

rovnakých súťažiach. Zrušené bude akurát béčko mladšieho dorastu. Na druhej strane, vznikne nový tím starších 
žiačok. Pochopiteľne, zaujímal nás spôsob ďalšieho financovania i zloženie vedenia klubu. 

„Zatiaľ sa nič nemení. Do konca júna potrebujeme dotiahnuť všetky veci ohľadom mládeže, potom môžeme 
riešiť personálne otázky,“ povedal nám generálny manažér Lokomotívy Vladislav Zvara. 

To, kto bude viesť piatoligové áčko a akí hráči budú tvoriť jeho káder, tak ešte povedať nevedel. 
Zaujímavosťou je, že modro-bieli by mali hrávať domáce zápasy v Sokoli. Aspoň tak to predstavitelia Lokomotívy 
uviedli v prihláške, hoci táto informácia nie je záväzná. z (dd) 

Foto: 
Na oboch bývalých ligistov čakajú súboje na dedinách. FOTO: JUDY 
V minulej sezóne si Prešov a Loky zahrali proti sebe v 2. lige. Foto: JUDY 

[Späť na obsah] 

 
 

9. SPIŠSKÉ LETNÉ KÚPALISKO JE PRIPRAVENÉ 
[25.06.2019; Noviny Východu; spravodajstvo; s. 2; Ľudmila Pramuková] 

 
 

Brány letného kúpaliska sa pri priaznivom počasí otvoria v sobotu 29. júna. Aktuálne sa dokončujú práce na 
úprave areálu, kosí sa tráva, upravujú ploty a čistí okolie. 

SPIŠKÁ NOVÁ VES Nadšenci vody budú mať počas tohto leta viac možností, ako sa zabaviť aj v Spišskej 
Novej Vsi. 

Na letnom kúpalisku, ktoré spravuje Správa telovýchovných zariadení, pribudnú vodné atrakcie a 
komplexnejší prístup k službám. 

Zmena vstupného 
Za vstup do krytej plavárne však museli návštevníci doteraz priplácať, rovnako tak aj za využívanie športovísk. 

Od tohto leta bude vstupné jednotné pre návštevníkov i domácich. 
„Vstupné sme navýšili o jeden a pol eura, ale stále myslíme na pomer ceny a konkrétnej ponuky," uviedol 

riaditeľ Správy telovýchovných zariadení Vladimír Hovaňák. 
Dospelí najnovšie zaplatia šesť a deti päť eur za celodenné vstupné. Dôchodcov vyjde návšteva kúpaliska na 

tri eurá. 
„Odteraz budú môcť návštevníci kúpaliska využívať nielen vonkajšie, ale aj vnútorné bazény plavárne, navyše 

sme im pripravili prekvapenie v podobe Bavendo parku," dodal Hovaňák. 
Bavendo park bude tvoriť skupina nafukovacích vodných atrakcií, ako napríklad nafukovacie bazény a 

šmykľavky, ktoré budú môcť využiť deti aj dospelí. 
Problém s počasím 
Prevádzkovateľ Správa telovýchovných zariadení sa musel vysporiadať s daždivým počasím, ktoré narušilo 

plánovaný postup prípravných prác a prinieslo aj dve havárie. 
„Dažde spôsobili, že podložie bolo nevhodné na prípravu areálu, navyše nám praskol betón v plaveckom 

bazéne a došlo k poruche technológie napúšťania bazénu. S touto situáciou sa snažíme vysporiadať, a preto sme 
otvorenie kúpaliska odložili na posledné júnové dni," objasnil situáciu Hovaňák. 



Rekonštrukcia až po sezóne 
Letné kúpalisko čaká rekonštrukcia až po skončení sezóny v septembri. Pôjde o investíciu za 50-tisíc eur. 
Súčasťou opráv bude betónovanie a následné fóliovanie detských bazénov, ktoré zabezpečí lepšiu 

bezpečnosť, hygienu aj estetickú kvalitu priestorov využívaných deťmi. 
Kúpalisko ponúka 50-met-rový bazén s hĺbkou vody 180 cm, tri neplavecké bazény a detský bazén s hĺbkou 

30 cm. 
[Späť na obsah] 

 
 

10. NAJVYŠŠIA BASKETBALOVÁ SÚŤAŽ BUDE MAŤ DEVÄŤ ÚČASTNíKOV 
[25.06.2019; Hornonitrianske noviny; ŠPORT; s. 44; MD] 

 
 

Slovenská basketbalová liga (SBL) bude mať podobne ako v nedávnom skončenom ročníku aj v tom ďalšom 
deväť účastníkov. 

PRIEVIDZA 
V najvyššej súťaži bude mať horná Nitra dvoch zástupcov v podobe Handlovej a Prievidze. 
Víťaz 1. ligy Academic ŽU Žilina nevyužije právo štartu v sezóne 2019/2020 v najvyššej slovenskej súťaži. 
„Predseda klubu Academic ŽU Žilina Milan Rožánek nás informoval, že družstvo nevyužije právo štartu v 

Slovenskej basketbalovej lige, ktorú si vybojoval ako víťaz Final Four turnaja 1. ligy. Naším dlhodobým cieľom je 
mať v súťaži párny počet účastníkov - desať, preto je škoda, že sa k nám nepridá nik iný v ďalšom ročníku SBL. 

Čo sa týka ostatných klubov, tak do 8. júna bolo v rámci našich interných predpisov prihlasovanie do 
nasledujúcej sezóny. Môžem povedať, že všetci účastníci z predchádzajúceho ročníka potvrdili účasť, čiže súťaž 
bude mať aj naďalej deväť účastníkov," uviedol dlhoročný riaditeľ súťaže Peter Mičuda. 

V sezóne 2019/2020 sa tak v SBL predstaví - BK Inter Bratislava, BC Prievidza, BK Levickí Patrioti, Iskra Svit, 
PP & TV Raj Žilina, MBK Rieker Com-Therm Komárno, MBK Handlová, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a BKM 

Lučenec. 
V najbližších týždňoch sa uskutoční žreb nového ročníka a zároveň sa rozhodne o novinkách, o ktorých sa 

diskutovalo na schôdzi účastníkov SBL. 
[Späť na obsah] 

 
 

11. MAJÚ ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY 
[25.06.2019; Noviny Východu; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 4; ŠIM] 

 
 

PREHRA TÝŽDŇA 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Niektorí zamestnanci firmy Embraco v Spišskej Novej Vsi majú zdravotné problémy. 

Prejavujú sa suchým dráždivým kašľom, slabosťou, tlakom na hrudi a ťažkosťami s dýchaním. Problémy môžu 
súvisieť s pracovným prostredím. Prípady ochorenia zamestnancov sa dostali aj na Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi. Podlá slov regionálnej hygieničky Renáty Hudákovej sa doteraz vyskytli štyri 

prípady. 
„Súvisia priamo s chemickými látkami, ktoré sa používajú v pracovnom procese. Zo štyroch prípadov boli 

zatiaľ potvrdené dva," informovala Hudáková. Nemá informácie, že by pracovné prostredie spôsobilo ochorenie 
niekoľkým desiatkam zamestnancov, ako to tvrdila jedna z nich. Podlá jej slov môže ísť o alergickú reakciu 
jednotlivcov na chemické látky vo výrobnom procese. (ŠIM) 

[Späť na obsah] 

 
 

12. VSD preinvestuje v Spišskej Novej Vsi 1,5 mil. eur, vo Vysokých Tatrách 

ráta s infraštrukturálnymi investíciami 
[25.06.2019; openiazoch.zoznam.sk; openiazoch.zoznam.sk; 00:00; Zdroj:] 

 
https://openiazoch.zoznam.sk/cl/195901/VSD-preinvestuje-v-Spisskej-Novej-Vsi-mil-eur-vo-Vysokych-
Tatrach-rata-s-infrastrukturalnymi-investiciami 

 
 

Zástupcovia miest Spišská Nová Ves a Vysoké Tatry podpísali so spoločnosťou VSD Memorandum o 

porozumení a vzájomnej spolupráci 

https://openiazoch.zoznam.sk/cl/195901/VSD-preinvestuje-v-Spisskej-Novej-Vsi-mil-eur-vo-Vysokych-Tatrach-rata-s-infrastrukturalnymi-investiciami
https://openiazoch.zoznam.sk/cl/195901/VSD-preinvestuje-v-Spisskej-Novej-Vsi-mil-eur-vo-Vysokych-Tatrach-rata-s-infrastrukturalnymi-investiciami


Spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD) v priebehu troch rokov preinvestuje v Spišskej Novej Vsi 
1,5 milióna eur. Zástupcovia miest Spišská Nová Ves a Vysoké Tatry podpísali so spoločnosťou VSD 

Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci. Vo Vysokých Tatrách ráta s infraštrukturálnymi investíciami, 
ktorých výšku však nespresnili, a pomocou pri rozvoji cestovného ruchu. V tlačovej správe o tom informovala 
Andrea Forbergerová z VSD. 

Súčasťou rozsiahlych investícií v Spišskej Novej Vsi je skvalitnenie distribúcie elektriny, čo VSD zabezpečí 
rekonštrukciou a výstavbou elektroenergetických sietí a zariadení. „Partnerstvo s mestom Spišská Nová Ves 

zohľadňuje aj ďalšie aspekty, ktoré prispievajú k lepšej kvalite života v regióne. Momentálne už finišujeme s 
analýzou úspor na elektrine pre mestské odberné miesta. Vieme, ako by Spišská Nová Ves mohla ušetriť 

približne 37 percent. Dohodli sme sa aj na spolupráci v oblasti rozvoja bývania,“ uviedol riaditeľ divízie Sieťový 
obchod vo VSD Jaroslav Hrušč. 

Mesto zase prisľúbilo pomoc a aktívnu spoluprácu, aby investičný balík VSD bol vynaložený čo 
najefektívnejšie, a teda aj v čo najkratšom čase. „Intenzívnejšia spolupráca v oblasti energetiky je súčasťou našej 
stratégie podpory moderných SMART riešení pre mesto. Som rád, že Spišská Nová Ves bude v nasledujúcich 

rokoch aktívnym partnerom obnovy a rozvoja energetických sietí a bývania,“ zhodnotil podpis memoranda 
primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik. 

Vysoké Tatry podpisom nadviazali na memorandum spred siedmich rokov a rozšírili spoluprácu na ďalšie 
oblasti. Aktivity sa týkajú najmä cestovného ruchu a podmienok pre jeho ďalší rozvoj. VSD ráta s výraznými 
infraštrukturálnymi investíciami pre mesto, a to už v roku 2020. 

„Špecifikom mesta Vysoké Tatry je vysoký podiel turistov, takže nehovoríme len o potrebách samosprávy a 
domácich, ale aj najnavštevovanejšej turistickej destinácii Slovenska. K tomu patria moderné, úsporné a 
ekologické technológie s dostatočnou kapacitou pre nápor a najvyššie nároky návštevníkov,“ uviedol Jaroslav 
Hrušč. Predmetom spolupráce nebude len základná elektroenergetická infraštruktúra ale takisto e-mobilita a 
podpora jej rozvoja. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Otváračky kúpalísk: Už sa schladíme aj v Kežmarku a v Spišskej Novej Vsi 
[25.06.2019; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Monika Gécziová] 

 
https://poprad.dnes24.sk/otvaracky-kupalisk-uz-sa-schladime-aj-v-kezmarku-a-v-spisskej-novej-vsi-
334250 

 
 

S prvými letnými dňami začínajú stúpať aj hodnoty na teplomery. Schladiť sa už budeme môcť aj na 
kúpaliskách v Kežmarku a v Spišskej Novej Vsi. Kedy otvárajú a čo ponúkajú? 

Letné kúpalisko v Kežmarku otvorí tento rok svoje brány 29. júna a okúpať sa tu budeme môcť do 2. 
septembra. K dispozícii budú dva bazény s vodou obohatenou morskou soľou, detské ihrisko i bufet. Otvorené 
bude každý deň v prípade pekného počasia, a to od 9:00 do 19:00 hodiny. 

Slávnostné otvorenie v Kežmarku 
„Tento rok pribudlo viac zelene,“ informovala hovorkyňa Mesta Kežmarok Zuzana Šlosárová. Poslanci tiež na 

poslednom mestskom zastupiteľstve schválili cenu za požičanie ležadla, ktorá je stanovená na jedno euro na 
jeden vstup. 

V rámci otváračky, ktorá bude v sobotu 29. júna od 10:00 hodiny je pripravený program, ktorý bude v réžii 
Centra voľného času v Kežmarku. Tešiť sa môžete na hry v bazéne i mimo neho, vodné atrakcie a súťaže, hry 
počas dňa na trávnatej ploche, súťaže detí a rodičov, animačné tance v bazéne, ale i vodný aerobic a vodnú 
zumbu. 

V Spišskej Novej Vsi s veľkou novinkou 
V neďalekej Spišskej Novej Vsi kúpalisko, v prípade pekného počasia, otvoria v piatok 28. júna. Zatvárať sa 

bude 2. septembra. Medzitým bude otvorené každý deň od 9:00 do 19:00, ak bude počasie zlé, zostane 
zatvorené. 

Na spišskonovoveskom kúpalisku bude tradične k dispozícii plavecký 50 metrový bazén, tri neplavecké a 
jeden detský bazén. Návštevníci tiež môžu využívať dve plážové ihriská, šesť bufetov či reštauráciu. 

Ihriská doplní aj mini detské ihrisko, kde najmenší nájdu pieskovisko, hojdačky, šmýkačku a detské domčeky. 
Najväčšou atrakciou však bude novinka – Bavendo park. „Ide o nový areál nafukovacích atrakcií, ktorý bude 
určený ako deťom, tak i dospelým,“ priblížil riaditeľ STEZ Vladimír Hovaňák s tým, že ide o dve veľké šmýkačky s 
bazénmi, ktoré sú vekovo ohraničené, akvazorbing a atrakciu pre najmenších, a to bazén spojený s 
interaktívnymi prvkami a preliezačkami. 

Zdroj: poprad.dnes24.sk 
[Späť na obsah] 
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14. Škola v Spišskej sa môže popýšiť novinkou: Toto vyrástlo na školskom 

dvore, FOTO 
[25.06.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/skola-v-spisskej-sa-moze-popysit-novinkou-toto-vyrastlo-na-skolskom-dvore-
foto-334269 

 
 

V areáli SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi pribudla ďalšia vychytávka. Po vlastných úľoch, o ktoré sa 

študenti starajú, je v záhrade aj apidomček. 
Utorkové dopoludnie na Strednej odbornej škole ekonomickej v Spišskej Novej Vsi sa nieslo v slávnostnom 

duchu. Pozvanie na otvorenie atraktívneho a široko -ďaleko jediného apidomčeka prijalo vedenie školy SOŠ 
Drevárskej, vicemprimátor mesta Ján Volný, ako aj riaditeľ Úradu KSK Juraj Ďorko. Slnečné počasie umožnilo, 
aby sa slávnosť konala priamo v školskej záhrade, kde sa apidomček nachádza. 

„Sme veľmi radi že sa nám podarilo ukončiť tento projekt , ktorý sme realizovali takmer rok. My sme síce 
ekonomická škola zameraná na ekonomické odbory, ale v rámci takého 90-ročného dedičstva, keďže naša škola 
bola predtým poľnohospodárska, ešte stále ponúkame našim študentom odbor Agropodnikanie a v rámci tohto 
odboru predmet včelárstvo. Keďže sme chceli odbor zatraktívniť pre našich študentov, tak sme zaradili v rámci 
včelárstva aj praktické vyučovanie priamo v školskej záhrade, kde sme si nasťahovali včely. Máme tu tri včelie úle 
umiestnené samostatne na včelnici a dva v novom apidomčeku. Ten sme zrealizovali spolu s drevárskou školou, 
ktorej študenti zmajstrovali toto dielo," povedala riaditeľka SOŠ Ekonomickej Andrea Iovdijová. 

Zaujímalo nás, na čo slúži taký apidomček. „ Apidomček je priestor, kde včielky vyžarujú vzduch z úľov, 
priamo nad ktorými je umiestnená posteľ, slúžiaca na relaxáciu. Vzduch z úľov ma liečivé účinky, obsahuje rôzne 
enzýmy a liečivé látky, ktoré blahodárne pôsobia na zdravie človeka, na dýchací systém, ale aj na psychiku, takže 
je to aj meditačné miesto,“ priblížila riaditeľka s tým, že ich novinka nebude slúžiť len ich škole, ale v prípade 
záujmu aj verejnosti. 

Apidomček vznikol, ako bolo už spomenuté, v spolupráci aj so Strednou odbornou školou drevárskou. „Pani 
riaditeľka nás oslovila s ponukou spolupráce a my takéto ponuky vítame, lebo naši žiaci potom môžu na 
odbornom výcviku a odbornej praxi vykonať konkrétnu realizáciu produktov či výrobkov. Tento domček realizovali 
študenti tretieho ročníka študijného odboru Technik drevostavieb pod vedením dvoch majstrov odborného 
výcviku," vyjadril sa riaditeľ SOŠ Drevárskej Vladimí Jančík, ktorý sa podľa vlastných slov chystá novinku aj 
vyskúšať. 

Nápad a realizáciu samotného apidomčeka ocenil aj riaditeľ Úradu KSK Juraj Ďorko. „Som milo prekvapený, 
ako vedeli skĺbiť prírodu s náučným spôsobom pre študentov, ktorí sú súčasťou tohto projektu. Apidomček je 
snom každého včelára, tu sa to podarilo. Myslím si, že je veľký prínosom pre všetkých študentov a verím, že im to 
prinesie mnoho do budúceho života, čo sa týka prírody a vzťahu k prírode," uzavrel. 

Zaujímavú novinku si môžete pozrieť aj v našej galérii. 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Prázdniny odštartujú v Spišskej veľkolepo: Jedinečný festival už o pár dní 
[25.06.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/prazdniny-odstartuju-v-spisskej-velkolepo-jedinecny-festival-uz-o-par-dni-
334200 

 
 

Spišská bude hostiť unikátne podujatie. Festival Živé sochy sa v treťom roku svojej existencie premiérovo 
dostal medzi najlepšie podujatia v Košickom kraji. 

Tretí ročník festivalu Živé sochy bude pokračovať v úspešnej tradícii, ktorú organizátori nastolili za ostatné dva 
roky. Okrem populárnych slovenských živých sôch Big Names, známych z Česko Slovensko má talent i Britain’s 
Got Talent, na Spiš zavítajú aj zahraniční umelci. Holandský mím a majster sveta v živých sochách Frans Vogels 
a Austrálčanka Chae Lindeman. 

“Big Names na festivale samozrejme nemôžu chýbať, ale rovnako sa tešíme z účasti zahraničných umelcov,” 
hovorí zakladateľ festivalu Radovan Michalov. Organizátori sú radi, že si festival na Slovensku našiel svoje 
miesto, a chcú nadviazať na divácky úspech z prvých dvoch rokov. “Keďže nič podobné predtým na Slovensku 
nebolo, nevedeli sme, ako budú ľudia reagovať. Vzhľadom na medzinárodné úspechy a dobré ohlasy, ktoré mali 
živé sochy Big Names alebo zrkadloví ľudia Mirror Family, sme tušili, že takýto festival bude mať úspech,” 
povedal. 

https://spisska.dnes24.sk/skola-v-spisskej-sa-moze-popysit-novinkou-toto-vyrastlo-na-skolskom-dvore-foto-334269
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https://spisska.dnes24.sk/prazdniny-odstartuju-v-spisskej-velkolepo-jedinecny-festival-uz-o-par-dni-334200
https://spisska.dnes24.sk/prazdniny-odstartuju-v-spisskej-velkolepo-jedinecny-festival-uz-o-par-dni-334200


Aj edukačné poslanie 
Domáce umelecké zoskupenie Big Names sa pravidelne prezentuje po celom svete. Nedávno sa podieľalo na 

veľmi úspešnom projekte Majstrovská osmička počas uplynulých MS v hokeji v Košiciach. Predstavilo sa tiež v 
aktuálnej sérii Britain’s Got Talent, kde mu porotcovia, na čele so Simonom Cowellom, dali jednohlasné „áno“. 

„Som rád, že práve Spišská Nová Ves sa stala domovom slovenského festivalu živých sôch s 

medzinárodnou účasťou, ktoré nie sú iba samoúčelnou atrakciou na fotenie. Napĺňajú predovšetkým originálnym 
spôsobom edukačné poslanie. Sú živou encyklopédiou svetových i našich dejín, približujú tisíckam návštevníkov 
našu minulosť a historický odkaz vedcov, umelcov, dejateľov,“ uviedol Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská 
Nová Ves. 

Festival Živé sochy v Spišskej Novej Vsi je tohto roku po prvý raz zaradený medzi TOP podujatia Košického 

samosprávneho kraja. Oproti predošlým dvom ročníkom sa termín presunul z konca leta na jeho začiatok. 
Bohatý sprievodný program 
Fascinujúce umenie živých sôch si prichádzajú pozrieť domáci aj zahraniční návštevníci, čím získava 

nadregionálny rozmer. „Aj preto sme sa rozhodli ho po prvýkrát zaradiť medzi TOP podujatia. Zoskupenie Big 
Names, ktoré v preklade znamená „veľké mená“, je počas roka náročné vidieť doma, pretože vystupujú všade v 
zahraničí. Návštevníci majú preto jedinečnú príležitosť vidieť ich aj v našom kraji,“ uviedol predseda Košického 
samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Okrem hlavného programu nebude chýbať ani bohatý sprievodný program. Na námestí v uliciach Spišskej 
Novej Vsi návštevníci stretnú množstvo umelcov, pripravený bude aj detský program a tiež gastrozóna s 

koncertným pódiom. 
Novinkou tohto roka je mobilná aplikácia, šikovný sprievodca, ktorá umožní nájsť návštevníkom jednotlivé 

sochy na námestí a predstaví osobnosti, ktoré znázorňujú. Je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku. 
Festival Živé sochy vznikol v roku 2017 a úspešnosť prvých dvoch ročníkov potvrdzujú tisícky návštevníkov z 

celého Slovenska, ale dokonca aj z Poľska alebo Česka. Spišskú Novú Ves toto podujatie zmenilo na 

nepoznanie, vstup na podujatie je bezplatný a takto to podľa riaditeľa a zakladateľa festivalu aj ostane. “Nie je 
ľahké niečo takéto zorganizovať, ale chceme, aby bol aj naďalej festival prístupný pre všetkých. S veľkou 
podporou mesta a kraja sa nám to zatiaľ darí,” dodal. 

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 
Spišskej a okolia. 

Minuloročný festival statického umenia si môžete pozrieť aj v priloženej galérii. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Medzinárodný festival Živé sochy presunuli na začiatok leta 
[25.06.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/medzinarodny-festival-zive-sochy-presunuli-na-zaciatok-leta/1798620 

 
 

Poprad 25. júna 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) 
Spišská Nová Ves bude už po tretíkrát hostiť unikátne podujatie, ktoré na Slovensku nemá obdobu, festival 

Živé sochy. Ten je v tomto roku po prvýkrát zaradený medzi TOP podujatia Košického samosprávneho kraja. 
Oproti predošlým dvom ročníkom sa však termín festivalu presunul z konca leta na jeho začiatok, uskutoční sa v 
dňoch 28. a 29. júna 

Na snímke predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka 
Okrem populárnych slovenských živých sôch Big Names (v preklade „veľké mená“, pozn. red.) na Spiš 

zavítajú aj zahraniční umelci, holandský mím a majster sveta v živých sochách Frans Vogels a Austrálčanka 
Chae Lindeman. 

Organizátori sú radi, že festival si na Slovensku našiel svoje miesto, a chcú nadviazať na divácky úspech z 
prvých dvoch rokov. Okrem hlavného programu nebude počas tretieho ročníka chýbať ani bohatý sprievodný 
program. Na námestí v uliciach Spišskej Novej Vsi návštevníci stretnú množstvo umelcov, pripravený bude aj 

detský program a tiež gastrozóna s koncertným pódiom. Novinkou tohto roka je mobilná aplikácia. Ide o 
sprievodcu, ktorý návštevníkom festivalu umožní nájsť jednotlivé sochy na námestí a predstaví osobnosti, ktoré 
znázorňujú. Dostupná je v slovenskom a anglickom jazyku. Vstup na podujatie je naďalej bezplatný a takto to 
podľa riaditeľa a zakladateľa festivalu Radovana Michalova aj ostane. ,,Nie je ľahké niečo takéto zorganizovať, 
ale chceme, aby bol aj naďalej festival prístupný pre všetkých. S veľkou podporou mesta a kraja sa nám to zatiaľ 
darí,“ uviedol. 

Festival počas dvoch ročníkov navštívilo tisíce návštevníkov z celého Slovenska, ale aj Poľska a Česka. 
Podľa primátora mesta Pavla Bečarika živé sochy nie sú iba samoúčelnou atrakciou na fotenie. „Napĺňajú 
predovšetkým originálnym spôsobom edukačné poslanie. Sú živou encyklopédiou svetových i našich dejín, 
približujú tisíckam návštevníkov našu minulosť a historický odkaz vedcov, umelcov, dejateľov,“ poznamenal. 

Domáce umelecké zoskupenie Big Names sa pravidelne prezentuje po celom svete, zastihnúť ho doma na 
Slovensku počas roka býva náročné. Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku festival 
Živých sôch počas predchádzajúcich dvoch ročníkov ukázal, že je to jedno z najlepších podujatí kraja. 

https://www.hlavnespravy.sk/medzinarodny-festival-zive-sochy-presunuli-na-zaciatok-leta/1798620


„Fascinujúce umenie živých sôch si prichádzajú pozrieť domáci aj zahraniční návštevníci, čím získava 
nadregionálny rozmer. Aj preto sme sa rozhodli po prvýkrát ho zaradiť medzi TOP podujatia,“ uviedol predseda 
Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Zrážku auta s kamiónom neprežila mladá žena. Cestu museli uzavrieť 
[25.06.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; redakcia/VD] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/451059-zrazku-auta-s-kamionom-neprezila-mlada-zena-cestu-museli-uzavriet 

 
 

PRIEVIDZA / Hasiči zasahovali pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v katastri obce Nitrica, okres Prievidza. 
Pri nehode sa zrazili osobné auto a kamión, obe skončili mimo cesty. 

K dopravnej nehode malo dôjsť tak, že 28-ročná vodička jazdiaca na aute zn. Audi A4 v smere od Horných 
Vesteníc do Novák z doposiaľ nezistených príčin prešla do protismeru, kde sa zrazila s oproti idúcim 
nákladiakom. Pri dopravnej nehode 28-ročná vodička utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Jej 
spolujazdec utrpel ľahké zranenia, rovnako ako vodič nákladného auta. 

8 fotografií 
Nehoda pri Prievidzi 
Hasiči z Prievidze vyslobodili zakliesnenú osobu z havarovaného auta pomocou hydraulického 

vyslobodzovacieho zariadenia, zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru, poskytli zraneným predlekársku prvú 
pomoc a odovzdali ich do starostlivosti záchranárov. Štátna cesta museli uzavrieť. 

Vodič nákladného auta bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. 
Uplynulý víkend bol mimoriadne tragicky čo sa týka dopravných nehôd. V okrese Spišská Nová Ves prišiel o 

život motorkár. 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Naj mesto Slovenska 2019: Stane sa ním Rožňava? FOTO 
[25.06.2019; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Peter Simon] 

 
https://roznava.dnes24.sk/naj-mesto-slovenska-2019-stane-sa-nim-roznava-foto-334256 

 
 

Od 1. apríla majú Slováci možnosť hlasovať o svoje naj mesto. Ako sa aktuálne darí metropole horného 
Gemera? Pozrite si v našej galérii aj krásne foto z nášho mesta. 

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

Po takmer troch mesiacoch hlasovania sa Rožňava priebežne nachádza na peknej 8. priečke zo 140 miest. 
V aktuálnom rebríčku TOP 10 však môžeme nájsť aj ďalšie mestá východného Slovenska. Na 1. mieste sa 

drží Spišská Nová Ves, na 2. mieste sa nachádza Trnava, a prvú trojku uzatvára Púchov. 

Pozrite si v našej galérii FOTO, ktoré dokazuje, že Rožňava má naozaj svoje čaro. 
Do konca súťaže je však ešte ďaleko, a tak aj vy svojím hlasom môžete prispieť k umiestneniu nášho mesta. 

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

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

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Futbalové súťaže VsFZ poznajú definitívne obsadenie. Až na jednu výnimku 
[25.06.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Daniel Dedina] 

https://www.noviny.sk/krimi/451059-zrazku-auta-s-kamionom-neprezila-mlada-zena-cestu-museli-uzavriet
https://roznava.dnes24.sk/naj-mesto-slovenska-2019-stane-sa-nim-roznava-foto-334256


 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22153707/futbalove-sutaze-vsfz-poznaju-definitivne-obsadenie-az-na-jednu-
vynimku.html 

 
 

Otvorená ostáva V. liga Šarišská. 
KOŠICE. Hoci termín na podávanie prihlášok do súťaží Východoslovenského futbalového zväzu pre 

nasledujúci ročník 2019/20 uplynul o polnoci zo štvrtka na piatok, cez víkend sa ešte kryštalizovalo definitívne 
obsadenie jednotlivých súťaží. 

A až na jednu výnimku sa aj vykryštalizovalo. 
V najvyššej regionálnej súťaži III. lige Východ žiadne zmeny nenastali, kompletná šestnástka je už pár dní 

známa. 
Štvrtú ligu si zahrajú Župčany aj Cejkov 
Prečítajte si tiež:Tretia liga je bez prekvapení. Niekde je veľa, inde málo tímov 
V IV. lige Sever figurovalo pôvodne len 15 tímov. 
Kompletný menoslov účastníkov napokon doplnili Župčany, ktoré v V. lige Šarišskej zvádzali do poslednej 

chvíle boj o postup s Demjatou a v konečnej tabuľke zaostali o jediný bod. 
„Od začiatku sme mali záujem ísť vyššie, z našej strany šlo o jednoznačné rozhodnutie. Robíme všetko pre to, 

aby sme sa posúvali ďalej,“ povedal nám manažér župčianskeho klubu Peter Koľšovský. 
V obci neďaleko Prešova neberú ako hendikep to, že sa v porovnaní so súpermi dozvedeli o miestenke v 

súťaži neskôr. 
V južnej vetve IV. ligy bola situácia iná. 
Síce v nej po uzavretí prihlášok figurovalo 16 tímov, právo štartu ale nevyužili Čičarovce. 
((piano)) 
Čas na rozmyslenie tak dostal Cejkov, ktorý skončil druhý v V. lige Zemplínskej. 
V klube napokon na ponuku hrať vo vyššej súťaži prikývli. Vnímajú to ako historickú šancu. 
„Som tvrdý chlap, ale možnosť účinkovania v štvrtej lige mi vyrazila dych. Pre obec, ktorá v tejto súťaži ešte 

nikdy nehrala, to znamená veľké haló. V piatok sme mali spoločné posedenie, rozhodli sme, že do toho ideme. I 
keď ja osobne trocha s malou dušičkou,“ priznal predseda klubu a zároveň starosta Cejkova Ladislav Slovjak. 

Možnosť rýchleho vypadnutia ho nestraší, mrzí ho akurát strata brankára Huľvu, ktorý odišiel pracovať do 
Rakúska. 

„Považujem ho za najlepšieho v okrese,“ dodal Slovjak. 
Veľkú Idu vyradili, jednu prihlášku ešte zvažujú 
Pri obsadení piatej ligy nedošlo, v porovnaní s informáciami spred víkendu, k žiadnej zmene v skupine 

Podtatranskej. 
Po škrtnutí Pakostova a Rudlova, vzhľadom na pretlak prihlásených tímov, zostalo všetko po starom aj vo 

Vihorlatsko-dukelskej vetve. 
V V. lige Zemplínskej zostávajú Michaľany, keďže Cejkov využil možnosť postupu do štvrtej ligy. 
Na „čakačke“ bola tiež Haniska v V. lige Košicko-gemerskej. 
Hoci pre ňu situácia vo vyššej súťaži nedopadla priaznivo, keďže zo štvrtej ligy pribudlo Krásnohorské 

Podhradie, v súťaži predsa figuruje aj Haniska. 
Dôvod je nasledovný. „Zo súťaže bola vyradená Veľká Ida, ktorá neuhradila zbernú faktúru za mesiac máj,“ 

vysvetlil predseda Športovo-technickej komisie VsFZ Štefan Olšavský. 
Až potiaľto platí, že všetky súťaže majú stanovený počet tímov. 
To znamená tretia a štvrtá liga šestnásť, piata štrnásť. 
Výnimkou je len V. liga Šarišská. 
A to už ju pritom doplnili aj Šarišské Dravce, v poradí druhý celok Oblastného futbalového zväzu Prešov. 
Keďže však dodatočne postúpili do štvrtej ligy aj Župčany, figuruje tu stále len 13 mužstiev. 
„V zmysle súťažného poriadku ešte existuje možnosť do konca mesiaca súťaž doplniť. Prihlášku jedného tímu 

sme pôvodne zamietli, ale ešte sa nad tým zamýšľame,“ doplnil Olšavský. 
Momentálne môže medzi tímami prebehnúť výmena žrebovacích čísel, potom už bude nasledovať 

rozlosovanie nového ročníka. 
Ten odštartuje v 16-členných ligách 27., resp. 28. júla, v 14-členných o týždeň neskôr. 
Obsadenie súťaží VsFZ pre sezónu 2019/20 
III. liga Východ: Prešov, Lipany (obaja vypadávajúci z II. ligy), Vranov nad Topľou, Humenné, Šarišské 

Michaľany, Spišská Nová Ves, Stropkov, Snina, Plavnica, Giraltovce, Veľké Revištia, Svidník, Bardejovská Nová 

Ves, Krompachy, Poprad B (postupujúci zo IV. ligy Sever), Kalša (postupujúci zo IV. ligy Juh). 
IV. liga Sever: Spišské Podhradie, Soľ, Ľubotice, Gerlachov, Medzilaborce, Sabinov, Svit, Záhradné, 

Kračúnovce, Stará Ľubovňa, Raslavice, Nižný Hrušov, Fintice, Demjata, Župčany (obaja V. liga Šarišská), 
Spišská Belá (V. liga Podtatranská). 

IV. liga Juh: Maria Huta (III. liga), TU Košice, Medzev, Pavlovce nad Uhom, Čaňa, Kechnec, Sobrance, Veľké 
Kapušany, Topoľany, Sokoľany, Rudňany, Geča, Strážske, Kráľovský Chlmec, Cejkov (obaja V. liga Zemplínska), 
Ťahanovce (V. liga Košicko-gemerská). 

V. liga Košicko-gemerská: Krásnohorské Podhradie (IV. liga Juh), Košická Nová Ves, Lokomotíva Košice, 
Ždaňa, Budimír, Kokšov-Bakša, Malá Ida, Perín, Poproč, Seňa, Čečejovce, Haniska, Kysak (ObFZ Košice-
okolie), Rudná (ObFZ Rožňava). 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22153707/futbalove-sutaze-vsfz-poznaju-definitivne-obsadenie-az-na-jednu-vynimku.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22153707/futbalove-sutaze-vsfz-poznaju-definitivne-obsadenie-az-na-jednu-vynimku.html


V. liga Zemplínska: Čičarovce, Petrovce nad Laborcom (obaja IV. liga Juh), Krišovská Liesková, Malý Horeš, 
Vinné, Lastomír, Úpor, Čierna nad Tisou, Močarany, Nacina Ves, Streda nad Bodrogom, Michaľany, Vojčice 
(ObFZ Trebišov), Budkovce (ObFZ Michalovce). 

V. liga Šarišská (zatiaľ len 13 tímov): Veľký Šariš, Kamenica, Čirč, Ražňany, Koprivnica, Chminianska Nová 
Ves, Gaboltov, Široké, Dlhá Lúka, Pušovce, Torysa, Šarišské Dravce (obaja ObFZ Prešov), Šiba (ObFZ 
Bardejov). 

V. liga Podtatranská: Harichovce, Vysoké Tatry, Hranovnica, Veľká Lomnica, Nálepkovo, Kežmarok, Levoča, 
Hrabušice, Ľubica, Spišská Stará Ves, Olcnava, Kluknava, Gelnica (SOFZ Spišská Nová Ves), Vikartovce 

(Podtatranský FZ). 
V. liga Vihorlatsko-dukelská: Ptičie, Zámutov (obaja IV. liga Sever), Kamenica nad Cirochou, Jasenov, Belá 

nad Cirochou, Hencovce, Sačurov, Bystré, Stakčín, Sečovská Polianka, Borov, Brekov, Lackovce (ObFZ 
Humenné), Čierne nad Topľou (ObFZ Vranov nad Topľou). 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Tradičné a predsa výnimočné: Také bolo záverečné predstavenie tanečnej 

skupiny Denzz Industry 
[25.06.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/tradicne-a-predsa-vynimocne-take-bolo-zaverecne-predstavenie-tanecnej-
skupiny-denzz-industry-334215 

 
 

Vystúpenie, na ktoré sa priaznivci tanca a tanečnej skupiny zo Spišskej Novej Vsi každý rok tešia. Tento rok 

spojila sily s kolegami z Black ladies a stálo to za to. 
Tanečná skupina Denzz Industry sa nedávno zúčastnila Svetového finále, kde sa jej parádne darilo. Svoju 

tanečnú sezónu každý rok uzavrie záverečným predstavením, kedy sa na pódiu svojim blízkym, známym aj 
širokej verejnosti predstavia všetky zložky tanečnej skupiny. Tento rok sa konal už 12. ročník a predstavenie 
dostalo názov Black Dirty Denzzing. 

„Vždy sme pripravovali záverečné predstavenia sami a pozývali sme hostí. Tento rok bol iný v tom, že sme sa 
rozhodli spojiť sily s kolegami z Black ladies a pripravili sme tak prvý ročník spoločného záverečného 
predstavenia, ktoré bolo moderným spracovaním kombinácie oboch filmov Dirty dancing z roku 1987 a 2017. 
Titulka záverečného predstavenia je spojením troch názvov: Black Ladies, Denzz Industry a Dirty dancing, čím 
vzniklo- Black Dirty Denzzing,“ ozrejmila pre Spišskú 24 vedúca tanečnej skupiny Katarína Halasová. 

Náročná príprava 
Ako pokračovala, na prípravu záverečného predstavenia majú každý rok približne mesiac, keďže tanečná 

sezóna sa končí v máji a počas nej sú neustále na súťažiach, battle-och, workshopoch a venujú sa iba súťažným 
choreografiám. „Koniec mája a začiatok júna je jediný čas, ktorý môžeme plne venovať záverečnému 
predstaveniu. Začína to výberom témy, písaním scenára, fotením na plagát a propagáciou udalosti. Dva až tri 
júnové týždne venujeme tvorbe hudobných podkladov, nahrávaniu textov, nácviku choreografií, natáčaniu videí, 
prípadne nácviku scénok,“ priblížila s tým, že nie je vôbec jednoduché pripraviť 90 minútový program za tri 
týždne, 

Každý rok sa podľa slov K. Halasovej snažia zvoliť tému, ktorá je jemne náučná alebo motivačná pre mládež. 
Výber témy a zostavovanie choreografií je, ako hovorí, veľmi dôležitý a ťažký proces. „Snažíme sa vždy ulahodiť 
všetkým. V prvom rade nám, aby sme sa dosýtosti vytancovali a boli spokojní so svojim výkonom, rodičom a 
starším generáciám, aby sa zabavili a prišli si na svoje a takisto máme veľkú zodpovednosť voči kolegom 
tanečníkom, ktorí sa prídu pozrieť. Tento rok to bola čistá showka, chceli sme ľudí poriadne zabaviť a možno aj 
roztancovať. Ja si myslím, že sa nám to veľmi podarilo a ohlasy sú skvelé. Takže máme za sebou ďalší úspešný 
rok a teraz hor sa oddychovať. Ďakujeme všetkým, ktorí to s nami prežívajú a podporujú nás na každom kroku,“ 
povedala vedúca tanečnej skupiny. 

Stovka tanečníkov 
Na pódiu v Kultúrnom dome Mier sa predstavila približne stovka tanečníkov, ktorí nielen zatancovali, ale aj 

zahrali rôzne scénky už zo spomínaného filmu Hriešny tanec. Nechýbali ani známe pesničky z filmu. Svoj priestor 
dostali aj najmenší členovia Denzz Industry, ale v plnej paráde to rozbalili aj maminy. Hlavná zložka sa 
predstavila s choreografiou, s ktorou sa predstavila aj na svetovej súťaži v Chorvátsku. Celé predstavenie sa 
nieslo v príjemnej tanečnej atmosfére a bolo ukončené búrlivým potleskom všetkých prítomných v hľadisku aj na 
javisku. 

Zábery z tohto podujatia nájdete aj v našich galériách. 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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