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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Margita 
[11.07.2019; Trend; Podnikanie, Odevný priemysel; s. 18,19; Marek Legéň] 

 
 

Zanietená krajčírka Margita Kubjatková spolu s manželom Pavlom získali začiatkom 90. rokov vo verejnej 
dražbe odevnú prevádzku v Korni. Prijali prvých zamestnancov a začali šiť obliečky, montérky a šatové zástery, 
neskôr pribudlo oblečenie pre poľovníkov. Po niekoľkých rokoch sa firma Margita rozrástla na stovku pracovníkov 
a otvorila ďalšiu výrobnú prevádzku v Čadci, do ktorej presunula ťažisko produkcie. Gro kapacít vyťažovala 
prácou vo mzde. „Všetko išlo dobre, až sme natrafili na jedného tiežpodnikateľa, ktorý nám nezaplatil za tri 
mesiace roboty. Prišli sme takmer o všetko,“ spomína si M. Kubjatková. 

Situáciu jej skomplikovalo vynútené sťahovanie po zmene majiteľa priestorov, v ktorých mala Margita 
produkciu. V novej budove nebolo dosť miesta na sklady ani veľkú výrobu pre odberateľov z cudziny, preto sa 
textilka rozhodla kráčať inou cestou. Zamerala sa na vlastnú značku poľovníckeho oblečenia. „Poľovníci sa vtedy 
nemohli extra pekne obliecť a dovoz zo západu bol veľmi drahý,“ hovorí M. Kubjatková. Výroba v Margite 
narastala, no majiteľka nevedela veľa o poľovníkoch. S manželom sa preto dali na poľovníctvo a začali tak čerpať 
z vlastných skúseností. 

Drahá výroba, nízke marže 

https://siacplus.sk/


Podnikateľský model Margity stojí na výrobe pre konkrétnych zákazníkov. K najväčším patria Lesy SR, 
Vojenské lesy a majetky SR či české arcibiskupské lesy. Najviac výrobkov predajú na domácom trhu a v Česku, 
no okruh potenciálnych zákazníkov je obmedzený. Na Slovensku je podľa M. Kubjatkovej približne päťdesiattisíc 
poľovníkov, u západných susedov dvojnásobok. O niečo väčšiu skupinu tvoria lesníci. 

Margita vyrába odevy pre poľovníkov na rôzne príležitosti od klasického oblečenia do lesa až po obleky na 
schôdze, plesy či pohreby. Snaží sa, aby jej výrobky s vyšitým logom vlčice boli lacnejšie než kvalitatívne 
porovnateľné oblečenie z dovozu. Vzhľadom na to, že výroba na Slovensku je už drahá, pracuje s nižšou maržou 
než zahraničné značky. Poľovnícka bunda od Margity stojí do stosedemdesiat eur, produkt rovnakej kategórie zo 
Západu je bežne dvojnásobne drahší. 

Udržiavať únosné ceny je podľa M. Kubjatkovej čoraz náročnejšie. Na ekonomiku firmy má vplyv sústavné 
zvyšovanie cien energií, materiálov, dopravy i miezd. V Margite pracujú tri desiatky šičiek, zarábajú od minimálnej 
mzdy až po deväťsto eur za mesiac. Keď stúpne najnižší možný zárobok, firma nárast premieta do koncových 
cien. „Neviem, ako dlho to ešte utiahneme, aby sme boli predajní a udržali si tento stav zamestnancov.“ Margita 
uvažovala o presune produkcie do lacnejších krajín, no nechce podstupovať riziko horšej kvality zhotovenia 
odevov. 

Rodina sa nechce poddať 
Rastúce náklady sa odrážajú v čoraz nižšom zisku. Vlani firma utŕžila 1,7 milióna eur, čo zahŕňa výrobu a 

predaj v troch vlastných predajniach v Čadci, Liptovskom Hrádku a Žiline. O ich prevádzku, ako aj dvoch ďalších 
obchodov pod značkou Trapper (v Bratislave a Spišskej Novej Vsi) sa stará Michal Kubjatko, syn zakladateľky 

Margity. Sortiment vo vlastných predajniach Margita dopĺňa tovarom od zahraničných dodávateľov, či už ide o 
obuv, optiku, zbrane, alebo iné doplnky pre poľovníkov. Oblečenie z Kysúc sa predáva aj v ďalších partnerských 
obchodoch na Slovensku, v Česku a Poľsku. Na export ide tretina produkcie. 

Margita je prakticky odsúdená na dodávky poľovníckeho oblečenia pre firmy. Výroba pre zahraničných 
zákazníkov je už z hľadiska nákladov pasé. „Pre Západ sme drahí,“ konštatuje M. Kubjatková. Starosti v biznise 
jej robia najmä vládne opatrenia vrátane daňových a odvodových zaťažení. Desiatky rokov na trhu zvládla najmä 
vďaka usilovnosti. „Robíme všetko pre to, aby sme vydržali. Sme rodinná firma, je to náš život. Niektoré ženy idú 
s nami od začiatku, väčšina je po päťdesiatke, nechceme ich prepúšťať,“ tvrdí M. Kubjatková. 

Podľa nej je odevná výroba na Slovensku udržateľná možno len na niekoľko rokov. Už dlho sa remesla 
nechytajú nové krajčírky. V Margite majú pár žien, ktoré sa naučili šiť až v praxi, najmladšia vyučená krajčírka má 
tridsať rokov. „Chceme udržať výrobu, pokým bude mať kto robiť.“ Ťažké chvíle v biznise pomáha podnikateľke 
prekonávať rodinné firemné zázemie. Margitu riadi s manželom, ktorý sa stará aj o údržbu strojového parku. Do 
rodinného biznisu je zapojený i mladší syn Pavol. Venuje sa informačným systémom. 

—- 
1/3 produkcie firmy Margita smeruje na export 
Výroba pre zahraničie je z hľadiska nákladov pasé 
—- 
Foto: 
„Chceme udržať výrobu, pokým bude mať kto robiť.“ Margita Kubjatková, firma Margita 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Tipy na dnes - štvrtok 11. júla 
[11.07.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22160059/tipy-na-dnes-stvrtok-11-jula.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia. 
Letné kino v amfiku 
KOŠICE. Americkú komédiu Šprtky to chcú tiež uvidíte o 21.00 hod. v Amfiteátri. 
Mesiac autorského čítania 
KOŠICE. Medzinárodný 31 dňový literárny festival Mesiac autorského čítania po roku opäť v Košiciach. Dnes 

bude v LitParku za Českú republiku čítať o 18.00 hod. David Zábranský, za Rumunsko o 19.00 hod. Iulia Militaru. 
Festival prebieha v piatich veľkých európskych mestách Brno, Košice, Ostrava, Vroclav, Ľvov a každoročne v 
každom z týchto miest privíta až 62 autorov. 

Elmhurst College Jazz Band 
KOŠICE. Výnimočný big band z USA si budú môcť vypočuť priaznivci jazzovej hudby aj v Košiciach. Elmhurst 

College Jazz Band pod vedením Douga Beacha získal svetové uznanie. V roku 2014 v prestížnom „Downbeat 
Magazine Student Music Awards” zvíťazil v kategórii veľkých jazzových zoskupení. V Kulturparku vystúpia 
hudobníci zo Spojených štátov 11. júla 2019 o 19.00 hod. 

KonTakt 
KOŠICE. Na námestí pred OC Galéria zaznejú o 18.00 hod. populárne hity slovenskej a zahraničnej hudobnej 

scény v podaní mladej kapely KonTakt. 
Šarišská galéria 

https://korzar.sme.sk/c/22160059/tipy-na-dnes-stvrtok-11-jula.html


PREŠOV. Konštantín Bauer bol inžinierom košických elektrární, ale aj nedeľným maliarom. Zanechal dielo s 
hlbokým sociálnym obsahom, čím sa radí medzi zakladateľov moderného výtvarného výrazu na Slovensku. 
Verniáž výstavy jeho diel s názvom Konštantín Bauer, košický colník Rousseau sa začína o 16.00 hod. v 
Šarišskej galérii na Hlavnej 51 a 53. Kurátorom je Miro Prochádzka. 

V suteréne budovy si v tom istom čase môžu záujemcovia pozrieť aj výstavu Majstra Kostelníčka s názvom 
Slovenský ornament, ktorej kurátorom je Gabriela Čiasnohová. 

Popradské kultúrne leto 
POPRAD. Miestne divadlo Commedia predstaví na Námestí sv. Egídia o 20.00 hod. incenáciu Don Quichot a 

Sancho Panza. 
Spišská paleta 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, pripravuje vernisáž výtvarných diel 

pod názvom Spišská paleta. Výstavu malieb sprístupníme vo štvrtok o 16.30 hod. vo výstavných priestoroch 
osvetového strediska. Svojimi dielami sa návštevníkom predstaví 11 členov tamojšieho 

Art klubu, výstava predstavuje prierez ich tvorby, pričom ide o najnovšie formy ich výtvarného prejavu. 
Vystavené však budú aj staršie diela, ktoré verejnosť ešte nemala možnosť vidieť. Výstava potrvá do 11. augusta, 
rozšírená kolekcia diel bude neskôr sprístupnená v kaštieli v Spišskom Hrušove a v novembri poputuje do 
Podtatranskej knižnici v Poprade. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Biografický slovník osobností mesta Poprad 
[10.07.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 5; Zuzana Kollárová] 

 
 

V júli si pripomíname: 
70 rokov od narodenia učňa Jozefa BONKA 
(*24. 7. 1949 Hôrka – +21. 8. 1968 Poprad) 
Bol učňom na Učňovskej škole vo Veľkej. Keď 21. augusta 1968 vpadli vojská Varšavskej zmluvy do 

Československa, ľudia spontánne vyjadrovali svoj odpor. V Poprade na Námestí sv. Egídia (predtým 
Duklianskych hrdinov) sa zhromaždilo vyše 3000 ľudí, ktorí vlastným telom bránili postupu okupantov 
prichádzajúcich na tankoch. Okolo 13. hodiny zazneli tragické výstrely zo sovietskych tankov č. 622 a 638, ktoré 
zasiahli 15 ľudí. Jozef Bonk ako 19-ročný na mieste podľahol ťažkému zraneniu v krajine brušnej. Jeho pohreb v 
Hôrke za účasti asi 1000 ľudí bol dôsroztojnou demonštráciou proti surovej vražde i bezohľadnej okupácii. 
Neďaleko miesta vraždy Jozefa Bonka (dom č. 27) bola už v roku 1968 inštalovaná pamätná tabuľa, ktorú 
normalizátori odstránili. Znovu bola odhalená 6. februára 1990. 

90 rokov od narodenia študenta Vladimíra KRIŽANA 
(*27. 7. 1929 Veľká – +koncentračný tábor Bergen-Belsen) 
Otec Ján Križan, mäsiar, matka Anna, rod. Halková. Po smrti matky ho vychovávala Helena Križanová, rod. 

Blažková. Mal troch bratov. 
Bol dobrým a nadaným žiakom. Po skončení ľudovej a meštianskej školy bol v roku 1944 prijatý na Obchodnú 

akadémiu v Poprade. Už v čase štúdií v ňom vzrastala nenávisť ku nemeckým okupantom. Preto sa pripojil do 
skupiny, ktorú viedol Eduard Bachleda. Mladí chlapci zbierali zbrane a odovzdávali ich partizánom vo Vernári. V 
čase prázdnin pracoval pri opevňovacích prácach v Spišskej Novej Vsi. Po potlačení SNP bola skupina udaná 

gestapu a zatknutá. Pre 15-ročného Vladimíra Križana bolo priťažujúcou okolnosťou, že jeho brat bol aktívny 
partizán. Po krutom mučení ho odviezli na ďalší výsluch do Kežmarku, Prešova a odtiaľ do koncentračného 
tábora Sachsenhausen pri Berlíne a Oranienburg. Neskôr bol prepravený do ďalších koncentračných táborov 
Buchenwald a Bergen-Belsen, kde podľa výpovedí svedkov zahynul. Zuzana Kollárová 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Turnaj fanklubov v hokejbale ovládli domáci 
[10.07.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 9; mav] 

 
 

Od piatka do nedele sa na ploche Zimného štadióna v Poprade konal 14. ročník hokejbalového turnaja 
hokejových fanklubov – Memoriál Ľuba Gregora. Po piatich rokoch sa z víťazstva potešili domáci fanúšikovia 
„kamzíkov“. 

Desať tímov bolo rozdelených do dvoch päťčlenných skupín. Popradčania hrali v skupine B, kde zaknihovali 
dve remízy 2:2 proti Košiciam i Žiline, zvíťazili však nad Spišskou Novou Vsou 4:2 a nad Liptovským Mikulášom 
4:0. Do štvrťfinále postúpili z druhého miesta, keď skupinu vyhrali Košičania. 

V nedeľu boli na rade vyraďovacie boje a Poprad narazil vo štvrťfinále na Piešťany. Po góloch Sminčáka a 
Liptáka vyhrali domáci 2:0 a putovali do semifinále. V napínavom zápase zdolali Nitru 2:1, keď sa presadil Pešta 



a opäť Lipták. Vo finále čakal na fanúšikov spod Tatier tím Skalice a ani ten ich nezastavil na ceste za 
vysnívaným cieľom. Po góloch Hanečáka a Sminčáka zvíťazili Popradčania 2:0 a stali sa po piatich rokoch opäť 
víťazmi tohto turnaja. 

Tretie miesto obsadila Nitra, ktorá zdolala v súboji o bronz Martin 1:0. Piate skončili Košice, 6. miesto obsadili 
Piešťany, siedma bola Spišská Nová Ves, na 8. mieste skončila Žilina, 9. priečka patrí Kežmarku a na chvoste 

ostal L. Mikuláš. Matúš Lipták z Popradu sa stal nielen najlepším hráčom svojho tímu, ale aj najlepším útočníkom 
podujatia. Najlepším hráčom turnaja bol Radovan Drgoň zo Skalice. Ceny najlepším odovzdával okrem 
organizátorov aj otec zakladateľa turnaja fanklubov Ľuba Gregora – Ľubomír Gregor. (mav) 

Foto: 
Popradčania bojovali vo štvrťfinále turnaja fanklubov v hokejbale proti Piešťanom. FOTO - Marek Vaščura 
Odovzdávanie pohára víťazovi turnaja - domácemu fanklubu. FOTO - archív organizátora 
Matúš Lipták z Popradu sa stal najlepším hráčom turnaja. FOTO - Marek Vaščura 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Turnaj Tepličiek 
[10.07.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 5; ppv] 

 
 

V sobotu 13. júla sa v Liptovskej Tepličke uskutoční už 23. ročník tradičného futbalového turnaja Tepličiek 
Slovenska, na ktorom sa okrem domácich družstiev predstavia od 8. hodiny aj A-tímy a internacionáli z obcí 
Teplička nad Váhom (okr. Žilina), Teplička nad Hornádom (okr. Spišská Nová Ves) a Tepličky (okr. Hlohovec). 

Turnaj sa hrá striedavo u každého účastníka od roku 1997. Naposledy ho hostila Liptovská Teplička v roku 2015, 
kedy sa stala po prvýkrát jeho víťazom. (ppv) 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Prehľad doterajších prestupov v Tipsport lige 
[10.07.2019; hokejportal.net; Slovensko Extraliga; 20:06; Ján Karašinský] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/prehlad-doterajsich-prestupov-v-tipsport-lige/93273 

 
 

Prinášame vám súhrn doposiaľ zverejnených príchodov a odchodov v jednotlivých extraligových kluboch. V 
niektorých prípadoch nemusia byť ešte známe alebo potvrdené všetky prestupy, prípadne sú hráči v danom tíme 
len na skúške a kontrakt zatiaľ nepodpísali. 

HC´05 iCLINIC BANSKÁ BYSTRICA 
Príchody: Jordan Hickmott (Bad Tölz), Mário Róth (Michalovce), Adam Žiak (TUTO), Alex Tamáši (Liptovský 

Mikuláš), Mike McMurtry (Stockton), Tomáš Hrnka (Slovan), Tyler Beskorowany (Belfast), Matej Gajan (Hodonín), 
Joona Jääskeläinen (Ketterä), Ville Räsänen (Chicago Steel) 

Odchody: Eric Faille (Kloten), Ben Marshall (Dinamo Riga), Branislav Kubka (Karlove Vary), Stephon Williams 
(Beitigheim), Guillaume Asselin (Sierre), Matej Češík (Znojmo) 

HK NITRA 
Po odchode Antonína Stavjaňu sa novým hlavným trénerom stal Andrej Kmeč. 
Príchody: Eduard Šimun (Nové Zámky), Ľubomír Fetkovič (Väsby), Andrej Kollár ml. (Muskegon), Jesse 

Gabrielle (Canberra), Dylan Olsen (Nottingham) 
Odchody: Frederik Foltán (Poruba), Branislav Rapáč (Košice), Samuel Buček (KooKoo), Juraj Majdan 

(Košice), Dalibor Bortňák (Košice), Róbert Lantoši (Providence), Kenney Morrison, Graeme McCormack 
HKM ZVOLEN 
V klube skončil asistent trénera Raimo Summanen. 
Príchody: Bruno Mráz (Olomouc), Patrik Maier (Benátky nad Jizerou), Miroslav Preisinger (Plzeň), Juraj Hollý 

(Trenčín), Ben Betker (Detva), Dominik Trška (Považská Bystrica), Willie Corrin (Bietigheim), Jake Hansen 
(Coventry), Ryan Lowney (Fort Wayne), Jakub Kolenič (Falun U20), Oliver Fatul (Oskarshamn U20), Garrett 
Thompson (Asker), Kyle Bonis (Asker), Ivan Švarný (Slovan), Allan McPherson (Znojmo) 

Odchody: Mark Fraser (Schwenningen), Mackenzie Skapski, Matt Pufahl (Glasgow), Davis Vandane 
(Miškovec), Garrett Mitchell, Marko Pöyhönen (Villach), David Růžička (Košice), Michal Chovan (Košice), Peter 
Šišovský (Trenčín), Martin Andrisík (Nové Zámky) 

HK POPRAD 
Novým trénerom sa stal František Štolc, ktorý nahradil Romana Stantiena. Jeho asistentom sa stal Pavel 

Paukovček. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/prehlad-doterajsich-prestupov-v-tipsport-lige/93273


Príchody: Lukáš Matejka (Žilina), Dominik Kramár (Grenoble), Matej Paločko (Nice), Jesse Pelamo (KeuPa), 
Aleksandar Magovac (Grenoble), Andreas Štrauch (Nové Zámky), Juraj Halo (Topoľčany), Peter Bjalončík (Nice), 
Jörgen Karterud (Karlskrona), Guillaume Leclerc (Grenoble) 

Odchody: Martin Belluš (Košice), Radomír Heizer (Nice), Alex Miner (Michalovce), Keni Karalahti (Vantaa), 
Radoslav Macík (Liptovský Mikuláš), Rastislav Václav (Nice), Boris Brincko (Nice), Marcel Petran, Jindřich Abdul, 
Patrik Nechvátal 

HC KOŠICE 
Novým trénerom sa stal Peter Draisaitl, jeho asistentom Jiří Šolc. Novým športovým manažérom je Jan 

Šťastný. 
Príchody: Martin Belluš (Poprad), Branislav Rapáč (Nitra), Juraj Bezúch (Jihlava), Michal Chovan (Zvolen), 

Dávid Skokan (Frankfurt), Jurij Repe (Herning), David Růžička (Zvolen), Dalibor Bortňák (Nitra), Juraj Majdan 
(Nitra), Andrej Košarišťan (Nové Zámky) 

Odchody: Ladislav Nagy (koniec kariéry), Ján Sýkora (Detva), Martin Dudáš (Vsetín), Tomáš Klíma (Detva), 
Roman Derľuk, Jimmy McDowell, Martin Lenďák, Klemen Pretnar (Osvienčim), Jere Pulli, Eduard Šedivý, Evan 
Brophey (Csíkszereda), Igor Ignatuškin, Peter Galamboš (Michalovce), Petr Kafka, Patrik Lušňák, Gabriel Spilar, 
Eliezer Šerbatov, Vladislav Habal, Tomáš Hričina (Michalovce) 

HK DUKLA TRENČÍN 
Novým trénerom sa stal Ján Pardavý, ktorý nahradil Petra Oremusa. Jeho asistentom sa stal Peter Frühauf. 
Príchody: David Kajínek (Jihlava), Jozef Sládok (Detva), Adam Lapšanský (Karlove Vary), Josef Mikyska 

(Freiburg), Peter Šišovský (Zvolen), Matej Tomek (University of Nebraska), Lubomír Štach (Kaufbeuren), Brandon 
Alderson (Villach), 

Odchody: Branko Radivojevič (koniec kariéry), Peter Frühauf (koniec kariéry), Peter Ölvecký (koniec kariéry), 
Marek Hecl (Olomouc), Ondrej Mikula, Tibor Varga, Ján Pardavý ml. (Štrasburg), Denis Hudec, Radek Dlouhý, 
Lukáš Bohunický, Juraj Cebák, Martin Rýgl, Jiří Gula, Juraj Hollý (Zvolen) 

MAC BUDAPEŠŤ 
Príchody: Blake Orbán (University of Lethbridge), Tomáš Halász (Znojmo), Patrick McNally (Crimmitschau), 

Josh Pitt (Sheffield) 
Odchody: Jesse Dudás (Miškovec), Miklós Rajna (Miškovec), Keegan Dansereau (Dunaújváros), Jared 

Brown, Mátyás Odnoga, Cameron Burt (skončil s hokejom), Roland Vokla (Debrecín) 
HC07 DETVA 
Odišiel asistent trénera Pavel Paukovček, ktorého nahradil Vladimír Turan. 
Príchody: Ján Sýkora (Košice), Filip Čenka (Liptovský Mikuláš), Marek Pač (Skalica), Tomáš Klíma (Košice), 

Marek Šimko (Liptovský Mikuláš), Marcel Hlaváček (Dubnica nad Váhom), Janis Andersons (Nové Zámky) 
Odchody: Jozef Sládok (Trenčín), Martin Ďaloga (Debrecín), Ben Betker (Zvolen), Hayden Hodgson, Kurtis 

McLean (Csíkszereda), Radovan Puliš 
HC NOVÉ ZÁMKY 
Príchody: Marek Drtina (Nice), Sebastián Šmida (Skalica), Dávid Jaša (Skalica), Peter Mikuš (Vsetín), Martin 

Andrisík (Zvolen), Christián Pavlas (Carolina Thunderbirds) 
Odchody: Adam Zbořil (Mladá Boleslav), Andreas Štrauch (Poprad), Eduard Šimun (Nitra), Andrej Košarišťan 

(Košice), Miroslav Zaťko (Osvienčim), Mathieu Henderson (UTE Budapešť), Janis Andersons (Detva) 
DVTK MIŠKOVEC 
Po tom, ako sa tréner Glen Hanlon rozhodol skončiť, zaujal jeho miesto Marcel Rodman. 
Príchody: Jesse Dudás (MAC), Patrik Kiss (Fehérvár), Miklós Rajna (MAC), Tamás Részegh (Csíkszereda), 

Kyle Beach (Bad Tölz), Nick Ross (Innsbruck), Davis Vandane (Zvolen), David Rodman (Jesenice), Mathieu 
Tousignant (Frankfurt) 

Odchody: Balázs Somogyi (Dunaújváros), Roland Hajos, Adam Vay (Västervik), Nick Crawford, Jamie Milam, 
Rasmus Kulmala (Ferencváros), Alexis Loiseau (Nottingham), Žiga Pance 

MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
Príchody: Radoslav Macík (Poprad) 
Odchody: Filip Čenka (Detva), Lukáš Žiak (Vítkovice), Radoslav Suchý (koniec kariéry), Marek Šimko (Detva), 

Anton Kislicyn (Orsk), Alex Tamáši (Banská Bystrica), Matej Bača 
DUKLA INGEMA MICHALOVCE 
Na pozíciu asistenta trénera prišiel Peter Bartoš, trénerom brankárov sa stal Imrich Petrík. 
Príchody: Peter Boltun (minulú sezónu nehral), Alexander Zekucia (Sp. Nová Ves), Tomáš Hričina (Košice), 

Peter Galamboš (Košice), Aki Juusela (Pori), Konsta Mesikämmen (Ketterä), Alex Miner (Poprad), Cody Sol (Fort 
Wayne Komets), Christophe Lalancette (Jacksonville), Filip Surák (Spišská Nová Ves), Lukáš Hvila (Žilina), 

Samuel Salonen (KeuPa) 
Odchody: Vladislav Bojko (Vladivostok), Nikita Dvurečenskij, Vladislav Gavrik, Radovan Cútt (Štrasburg), 

Tomáš Valečko (Brest), Mário Lamper (Amnéville), Mário Róth (Banská Bystrica), Erik Piatak (Debrecín) 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Prezidentka podpísala povinnú škôlku 
[10.07.2019; TV Markíza; Prvé Televízne noviny; 17:00; Andrea Šprochová / Danica Nejedlá] 



 
 

Danica Nejedlá, moderátorka: „Povinná škôlka pre všetky päťročné deti bude realitou. Zásadnú zmenu 
podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Nepresvedčili ju argumenty samosprávy, ani časti rodičov, ktorým sa 
nová povinnosť nepáči. Prezidentka im odkázala, že na prvú triedu môžu svojich predškolákov pripraviť doma.“ 

Andrea Šprochová, redaktorka: „Zuzana Čaputová svojim podpisom definitívne rozhodla. Časom sa škôlky 
otvoria pre všetky päťročné deti. Jej rozhodnutie nezmenila ani žiadosť starostov a primátorov, aby zákon 
vetovala, ani nespokojnosť časti rodičov.“ 

Martin Strižinec, hovorca prezidentky SR: „Pani prezidentka vníma obavy niektorých rodičov, aj Združenia 
miest obcí Slovenska, zákon však podpísala. Slovensko totiž v rámci Európskej únie zaostáva v predškolskej 
príprave na 1. ročník základnej školy a toto je legitímny spôsob, akým sa táto problematika rieši aj v okolitých 
krajinách.“ 

Michal Kaliňák, Združenie miest a obcí Slovenska: „Jej postoj berieme na vedomie a zároveň musíme 
konštatovať aj to B, ktoré sa vopred avizovali, teda že sa obrátime na Ústavný súd, pretože stále sme 
presvedčení o tom, že toto rozhodnutie parlamentu bolo v rozpore s ústavou.“ 

Martin Strižinec: „Nestotožňujem sa s tým, že by narážal tento zákon na ústavu.“ 
Andrea Šprochová: „Povinná škôlka má vylepšiť šancu na vzdelanie najmä deťom z chudobných osád.“ 
Andrea Pivarčiová, hovorkyňa ministerstva školstva: „Ide o jeden zo zásadných krokov, ktorý pomôže zlepšiť 

výsledky našich žiakov v medzinárodných testovaniach a zároveň pomôže dosiahnuť zaškolenosť.“ 
Andrea Šprochová: „Najviac detí treba dostať do škôlok z okresov Gelnica, Michalovce, Spišská Nová Ves, 

Košice - okolie a Trebišov. Tam je v kolektívoch iba 60 % predškolákov. Zelenou farbou sú označené okresy 
Žilinského kraja, kde už teraz chodí do posledného ročníka škôlky takmer 95 % detí. Samospráva má teda 2 roky 
na to, aby pripravila nové miesta pre škôlkarov. Mestá a obce ale tvrdia, že toto nie je jediný problém, s ktorým sa 
budú musieť popasovať. Predškolský ročník, do ktorého má prísť ďalších 8 tisíc detí, je pre nich nová povinnosť, 
ktorú vraj nemajú peniaze a nevedia koľko bude stáť.“ 

Michal Kaliňák: „Nie je možné na samosprávu presúvať úlohy bez peňazí a presne to sa stalo.“ 
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády pre rómske komunity (Most-Híd): „Myslím si, že sme vyčlenili dostatok 

financií na to, aby to išlo.“ 
Andrea Šprochová: „Andrea Šprochová, televízia Markíza.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Ázijský tlak prežili, teraz sa boria s vládnym zvyšovaním miezd 
[10.07.2019; etrend.sk; eTREND; 11:19; Marek Légeň] 

 
https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-27/azijsky-tlak-prezili-teraz-sa-boria-s-vladnym-
zvysovanim-miezd.html 

 
 

Ešte žije alebo skôr prežíva. Slovenská odevná výroba je ťažko skúšané odvetvie. Nepoložila ho lacná ázijská 
konkurencia, ktorá zaplavila trh, no doraziť ho môže politika vlády. „Najviac ma demotivuje, že polovicu zárobku 
musím odovzdať štátu, nie to, keď mám slabšie dva alebo tri mesiace. 

Čo sa týka papierovej byrokracie, ekonómka vo firme si trhá vlasy,“ hovorí Tomáš Múdry, majiteľ odevnej 
firmy Rutex z Drietomy pri Trenčíne. Nákladovo citlivý odevný sektor, v ktorom vymiera kvalifikovaná pracovná 
sila, ťažko nesie najmä razantný nárast minimálnej mzdy v posledných rokoch. Viacerí domáci vlastníci menších 
firiem sa obávajú, že keď to takto pôjde ďalej, slovenská odevná produkcia čochvíľa zanikne. 

Ťažko skúšané odvetvie 
Boli to zlaté časy. Začiatkom 90. rokov sa rozbehla drobná domáca odevná výroba. Začínajúci podnikatelia 

štartovali skromne a postupne rozširovali kapacity. Po páde socializmu bol na trhu hlad po spotrebnom tovare, a 
tak ani odbyt oblečenia rôzneho druhu nepredstavoval zásadný problém. Odevný biznis sa však časom začal 
kaziť a dnes je všetko inak. 

Vrásky na čele majiteľov firiem prehĺbila lacná konkurencia z východných krajín. Aj slovenské textilky začali 
plniť úlohu pracovnej dielne pre zahraničných zákazníkov. Od konca roka 2008 skúšala odolnosť brandže 
hospodárska kríza, skresávanie kapacít a prepúšťanie. 

Posledné roky ju najviac trápi tlak na náklady spôsobený vládnou politikou. Zosilňuje ho najmä rast minimálnej 
mzdy, ktorá za posledné dva roky stúpla o dvadsať percent. 

Zárobky šičiek patria k najslabším na trhu práce a každé zvýšenie platov zamestnávateľa zabolí. Odevné 
firmy s vlastnou výrobou i značkami napriek ťažkostiam silnejúci tlak zatiaľ absorbujú. Neraz sú to rodinné 
podniky, ktoré ťahajú biznis dlhé roky s tými istými zamestnancami. 

Poznajú ich rodiny, životné príbehy a nie je pre nich jednoduché zatvoriť „krám“ a poslať ich na dlažbu. 
TREND navštívil tri menšie slovenské odevné firmy. Zaujímal sa, ako žijú, a pýtal sa majiteľov aj na to, vďaka 
čomu sa im darí presadiť na trhu v náročných podmienkach. 

Čo pomáha prežiť slovenským odevníkom 
segmentová špecializácia 

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-27/azijsky-tlak-prezili-teraz-sa-boria-s-vladnym-zvysovanim-miezd.html
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veľkoobjemové zákazky 
rodinný charakter firiem 
odhodlanie majiteľov 
Jedna z posledných pletiarní 
Malý flexibilný výrobca odevov Rutex má svoju značku termobielizne Termovel a šije i outdoorové odevy. 

Majiteľ firmy Tomáš Múdry s bratom Josefom nesú štafetu v rodinnom podnikaní naštartovanom mamou Ruženou 
Múdrou. V roku 1992 začala šiť pyžamá, teplákové súpravy, oblečenie pre deti či na voľný čas. 

K podnikaniu sa pripojili i synovia, hoci ich vzdelanie stavbára a lesníka nemá s textilnou brandžou veľa 
spoločné. Bokom neostal ani otec rodiny Jozef Múdry. 

„Najprv sme nakupovali materiály a zošívali veci. Potom sme si zaobstarali prvý pletací stroj a začali sme 
vyrábať úplety,“ približuje T. Múdry. Rodina ich dodnes vyrába z kúpených priadzí a vlákien. Túto časť biznisu má 
pod palcom Josef Múdry. 

Šéfuje jednej z posledných pletiarní, ktoré zostali na Slovensku. Z vyrobených látok šije odevy nielen Rutex, 
ale predávajú ich aj iným odberateľom. 

Pletiareň sa dosť venuje polyesterovým úpletom, ktoré sa používajú na sublimačnú tlač. Vyrábajú sa z nich aj 
hokejové alebo futbalové dresy. Väčšina dresoviek smeruje na český trh, no potlačiť ich dokáže i Rutex. V 
súčasnosti rokuje s hokejovou Duklou Trenčín o dodávkach dresov a oblečenia do obchodu pre fanúšikov. 

Hon na objednávky 
V minulosti žil Rutex najmä z veľkoobjemových zákaziek. Šil oblečenie pre Slovenskú poštu aj pre obchodné 

reťazce. Veľa robil pre ministerstvo vnútra či rezort obrany (polokošele, tričká, termobielizeň pre políciu). Väčšina 
produkcie dnes pripadá na zákazkovú výrobu, tretinu tvorí termobielizeň vlastnej značky. 

Oblieka ňou napríklad horskú službu, vlekárov a ďalších aktívnych ľudí. „Ak napadne prvý sneh, všetko sa 
predá ako teplé rožky. Ak však nepríde chladné obdobie, máme problém,“ konštatuje T. Múdry. 

V letnom období je menej práce 
V letnom období je však menej práce. Šéf Rutexu sa musí viac obracať a zháňať zákazkovú náplň, aby vyťažil 

výrobné kapacity svojej spoločnosti. Záchranou je práca vo mzde, na ktorej firma veľa nezarobí, keďže produkuje 
za cenu nadiktovanú zákazníkom. 

„V odvetví je veľmi nízka pridaná hodnota, robíme s centmi,“ približuje T. Múdry. Ideálne je, keď má podnik 
zabezpečený väčší objem práce pre jedného zákazníka a popri tom môže rozmýšľať o drahšej doplnkovej 
produkcii alebo menších rozsahoch. 

Rutex šije na zákazku aj menšie objemy v rôznych dizajnových vyhotoveniach, farebných odtieňoch či 
špeciálnych veľkostiach. Jeho vlastné produkty vytláčajú z trhu lacné odevy z dovozu. Vo veľkých množstvách sa 
predávajú v reťazcoch či obchodoch špecializovaných na pracovné odevy. 

Štátne zákazky pomáhajú 
Múdri zamestnávajú približne štyridsať ľudí, väčšinu v odevnej výrobe. Šičky zarábajú v hrubom okolo 

osemsto eur mesačne. Na platy tlačí nárast minimálnej mzdy. „Mzdy nás zabíjajú. Keď aj ľuďom pridáte, o pol 
roka to ani nie je pravda a chceli by pridať opäť, aspoň niečo,“ hovorí T. Múdry. 

Tržby sa v lepších časoch šplhali k pár miliónom, bez väčších štátnych zákaziek je výkon o poznanie slabší. 
Produkcia zatiaľ prináša zisk, i keď neveľký. „Ak nedržíme štátnu zákazku, je problém, lebo výroba veľmi kolíše. 
Keď máme robotu na tri mesiace, tak pokojne spávam.“ Rutex sa snaží presadiť v tendroch, no často sa stáva, že 
ho vytlačia dominantnejší konkurenti. 

Podľa T. Múdreho sa firme Rutex darí prežiť najmä vďaka vytrvalosti. Silným motívom je jej rodinný charakter. 
„Je obdivuhodné, že sme to tak dlho vydržali. Bolo to aj vďaka výchove k tomu, aby sme si pomáhali.“ 

Podľa majiteľa Rutextu majú perspektívu výrobcovia, ktorí budú dodávať oblečenie na základe zákaziek do 
nejakého sektora. „Keď je výroba rozdrobená, môžete ju mať aj naplnenú, nikdy nezarobíte dosť na to, aby ste 
normálne fungovali.“ 

Dohnali ich vlastnej značke 
Zanietená krajčírka Margita Kubjatková spolu s manželom Pavlom získali začiatkom 90. rokov vo verejnej 

dražbe odevnú prevádzku v Korni. Prijali prvých zamestnancov a začali šiť obliečky, montérky a šatové zástery, 
neskôr pribudlo oblečenie pre poľovníkov. 

Po niekoľkých rokoch sa firma Margita rozrástla na stovku pracovníkov a otvorila ďalšiu výrobnú prevádzku v 
Čadci, do ktorej presunula ťažisko produkcie. Gro kapacít vyťažovala prácou vo mzde. „Všetko išlo dobre, až sme 
natrafili na jedného tiežpodnikateľa, ktorý nám nezaplatil za tri mesiace roboty. Prišli sme takmer o všetko,“ 
spomína si M. Kubjatková. 

Situáciu jej skomplikovalo vynútené sťahovanie po zmene majiteľa priestorov, v ktorých mala Margita 
produkciu. V novej budove nebolo dosť miesta na sklady ani veľkú výrobu pre odberateľov z cudziny, preto sa 
textilka rozhodla kráčať inou cestou. Zamerala sa na vlastnú značku poľovníckeho oblečenia. 

„Poľovníci sa vtedy nemohli extra pekne obliecť a dovoz zo západu bol veľmi drahý,“ hovorí M. Kubjatková. 
Výroba v Margite narastala, no majiteľka nevedela veľa o poľovníkoch. S manželom sa preto dali na poľovníctvo 
a začali tak čerpať z vlastných skúseností. 

Drahá výroba, nízke marže 
Podnikateľský model Margity stojí na výrobe pre konkrétnych zákazníkov. K najväčším patria Lesy SR, 

Vojenské lesy a majetky SR či české arcibiskupské lesy. Najviac výrobkov predajú na domácom trhu a v Česku, 
no okruh potenciálnych zákazníkov je obmedzený. 

Na Slovensku je podľa M. Kubjatkovej približne päťdesiattisíc poľovníkov, u západných susedov dvojnásobok. 
O niečo väčšiu skupinu tvoria lesníci. 

Výroba pre zahraničie je z hľadiska nákladov pasé 



Margita vyrába odevy pre poľovníkov na rôzne príležitosti od klasického oblečenia do lesa až po obleky na 
schôdze, plesy či pohreby. Snaží sa, aby jej výrobky s vyšitým logom vlčice boli lacnejšie než kvalitatívne 
porovnateľné oblečenie z dovozu. 

Vzhľadom na to, že výroba na Slovensku je už drahá, pracuje s nižšou maržou než zahraničné značky. 
Poľovnícka bunda od Margity stojí do stosedemdesiat eur, produkt rovnakej kategórie zo Západu je bežne 
dvojnásobne drahší. 

Udržiavať únosné ceny je podľa M. Kubjatkovej čoraz náročnejšie. Na ekonomiku firmy má vplyv sústavné 
zvyšovanie cien energií, materiálov, dopravy i miezd. V Margite pracujú tri desiatky šičiek, zarábajú od minimálnej 
mzdy až po deväťsto eur za mesiac. 

Keď stúpne najnižší možný zárobok, firma nárast premieta do koncových cien. „Neviem, ako dlho to ešte 
utiahneme, aby sme boli predajní a udržali si tento stav zamestnancov.“ Margita uvažovala o presune produkcie 
do lacnejších krajín, no nechce podstupovať riziko horšej kvality zhotovenia odevov. 

Rodina sa nechce poddať 
Rastúce náklady sa odrážajú v čoraz nižšom zisku. Vlani firma utŕžila 1,7 milióna eur, čo zahŕňa výrobu a 

predaj v troch vlastných predajniach v Čadci, Liptovskom Hrádku a Žiline. O ich prevádzku, ako aj dvoch ďalších 
obchodov pod značkou Trapper (v Bratislave a Spišskej Novej Vsi) sa stará Michal Kubjatko, syn zakladateľky 

Margity. 
Sortiment vo vlastných predajniach Margita dopĺňa tovarom od zahraničných dodávateľov, či už ide o obuv, 

optiku, zbrane, alebo iné doplnky pre poľovníkov. Oblečenie z Kysúc sa predáva aj v ďalších partnerských 
obchodoch na Slovensku, v Česku a Poľsku. Na export ide tretina produkcie. 

Margita je prakticky odsúdená na dodávky poľovníckeho oblečenia pre firmy. Výroba pre zahraničných 
zákazníkov je už z hľadiska nákladov pasé. „Pre Západ sme drahí,“ konštatuje M. Kubjatková. Starosti v biznise 
jej robia najmä vládne opatrenia vrátane daňových a odvodových zaťažení. 

Desiatky rokov na trhu zvládla najmä vďaka usilovnosti. „Robíme všetko pre to, aby sme vydržali. Sme 
rodinná firma, je to náš život. Niektoré ženy idú s nami od začiatku, väčšina je po päťdesiatke, nechceme ich 
prepúšťať,“ tvrdí M. Kubjatková. 

Podľa nej je odevná výroba na Slovensku udržateľná možno len na niekoľko rokov. Už dlho sa remesla 
nechytajú nové krajčírky. V Margite majú pár žien, ktoré sa naučili šiť až v praxi, najmladšia vyučená krajčírka má 
tridsať rokov. „Chceme udržať výrobu, pokým bude mať kto robiť.“ 

Ťažké chvíle v biznise pomáha podnikateľke prekonávať rodinné firemné zázemie. Margitu riadi s manželom, 
ktorý sa stará aj o údržbu strojového parku. Do rodinného biznisu je zapojený i mladší syn Pavol. Venuje sa 
informačným systémom. 

Nenašla si prácu, začala podnikať 
Keď ju ako matku troch detí nechceli nikde zamestnať, začala Viera Beniaková podnikať. Založila 

veľkoobchod s textilom a potom sa pustila do vlastnej značky oblečenia Favab. Od začiatku s ňou spolupracuje aj 
manžel Ondrej, ktorý sa venuje návrhom, výrobe a ekonomike. 

Ona sa stará o obchod a personál. O. Beniak predtým pracoval ako konštruktér v bývalej Cvernovke, kde sa 
podieľal na úpravách a nastavení stroja na výrobu elastickej lykry opriadanej bavlnou. 

Vtedajšiu novinku priniesla na trh firma DuPont. Spolupráca s ňou sa stala odrazovým mostíkom pre Favab. 
„Po certifikovaní výrobkov v Ženeve nás zaradili v roku 2002 do svetového zoznamu výrobcov s vláknom lykra,“ 
hovorí V. Beniaková. 

V začiatkoch odbyt Favabu ťahala americká firma K-Mart, ktorá mala obchodné domy v Česku a na 
Slovensku. Prvá kolekcia bola pánska bielizeň, šila ju vrbovská Trikota. Beniakovci si časom zriadili vo Vrbovom 
dielňu a začali šiť tričká a šaty, pridávali aj iné než elastické materiály. 

Portfólio sa rokmi posunulo k dámskej móde, ktorá tvorí 90 percent výroby. „Kedysi sme si mysleli, že 
oblečieme dámy aj pánov od hlavy po päty. Nedá sa to, musíte byť špecialista,“ tvrdí V. Beniaková. 

Favab sa zameriava na biznisový, elegantný i voľnočasový štýl odevov pre úspešné ženy, ambíciou je 
korporátne oblečenie. Ako prví v strednej Európe získali od rakúskej firmy Swarovski povolenie používať vlastné 
logo na výrobkoch, kde sú zapracované jej kryštály. 

Išli aj cez franchising 
Tržby firmy sa pohybujú medzi dva a pol až tromi miliónmi eur. Okrem domáceho trhu predáva Favab v Česku 

a cez veľkoobchodného zástupcu aj v Rakúsku. Na Slovensku a v Česku má spoločnosť šesť značkových 
butikov, ďalšie dva majú franchisingoví partneri. 

Beniakovci majú ťažké srdce na politikov, ktorí presadili zákaz predaja cez sviatky. Spôsobuje im výpadok v 
tržbách predajní v desaťtisícoch eur za rok, no nájomné aj platy predavačov musia hradiť za celý mesiac. 

Aby sa udržal na trhu, zúžil Favab sortiment 
Podľa V. Beniakovej mali na začiatku ambíciu robiť „dobre a lacno“. Lenže s domácou výrobou sa nedá dostať 

pod ceny čínskej. Firma sa preto zameriava na kvalitu v strednom cenovom segmente, i keď mnohí Slováci 
čakájú od domácej značky nižšie ceny. 

Vnímanie spotrebiteľov sa však mení. „Som rada, že zákazník sa začína správať inteligentnejšie a rozoznáva 
kvalitu. Vidí aj pozadie za značkou.“ 

Vstup investora vítaný 
Pre Favab šijú asi štyri desiatky žien. Ekonomika výroby je napätá. Keď sa minimálna mzda prehupne do 

neúnosnej výšky, budú musieť škrtať miesta. „Je to veľký tlak, keď máte zamestnaných toľko ľudí. Ja to robím aj z 
ľudských dôvodov, nielen ekonomických.“ 

Nepáči sa jej nastavenie pracovnej legislatívy, ktorá umožňuje ľuďom vynechať v práci z rôznych dôvodov dva 
mesiace ročne. Za tento neodpracovaný čas však dostávajú mzdu. 



Keď sa chcel Favab udržať na trhu, musel zúžiť sortiment. Nevyrába už dámske pyžamá ani pánske golfové 
košele. Znížil i zásoby materiálov. Beniakovci sa snažia udržať zamestnanosť vo Vrbovom, pre krízu zrušili len 
päť miest. Ich deti nemajú záujem o rodinné podnikanie, majitelia sú preto naklonení predaju firmy. 

Do úvahy prichádza aj vstup investora. „Keď niekoho oslovíte, povie vám, že s výrobou musíte ísť von. 
Hovorím áno, ale o dva roky, kým tu bude znesiteľná situácia. Potom zostane už len vývoj, skladové 
hospodárstvo a logistika,“ hovorí Ondrej Beniak. 

Ak značka dokáže optimálne nastaviť cenu vzhľadom ku kvalite, môže si dovoliť vyrábať aj v Európe. „Stále 
sú výrobné kapacity od Balkánu po Ukrajinu, kde sa dá pomerne lacno vyrobiť,“ tvrdí O. Beniak. 

Ak Favab nenájde investora, bude rozvíjať vlastnú produkciu. Na budúci rok sa chce sústrediť na 
najžiadanejšie klasicky elegantné a kombinovateľné modely. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Dobrá správa pre milovníkov kúpania: Takáto zmena týkajúca sa plavárne 

nastala 
[10.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/dobra-sprava-pre-milovnikov-kupania-takato-zmena-tykajuca-sa-plavarne-
nastala-335530 

 
 

Ak patríte medzi milovníkov plávania, máme pre vás dobrú správu. Počas otvorenia letného kúpaliska je 
možnosť zakúpiť si 2-hodinový vstup len na krytú plaváreň. 

Kúpalisko v Spišskej Novej Vsi otvorilo svoje brány koncom júna a na návštevníkov čaká aj novinka v 

podobe takzvaného Bavendo parku. Nová sezóna priniesla aj zmenu vstupného, pri ktorej celodenný vstup pre 
dospelého sa zvýšil na 6 eur, v rámci ktorého je však neobmedzený prístup na letné kúpalisko a aj na plaváreň. 

Tentokrát nastala ďalšia zmena, ktorá sa týka krytej plavárne. „Od 8. júla 2019 je počas otvorenia letného 
kúpaliska možnosť zakúpiť si 2-hodinový vstup len na krytú plaváreň,“ uvádza sa na stránke STEZ. 

Vstupné vo výške 4 E dospelý, 3 E dieťa, 2,5 E osoba nad 62 r. si môžete zakúpiť v pokladni na letnom 
kúpalisku. Ako povedal pre Spišskú 24 riaditeľ Správy telovýchovných zariadení (STEZ) Vladimír Hovaňák, chceli 
vyjsť v ústrety všetkým plavcom. „Do budúcna sú v pláne aj dvoj či trojhodinové vstupy na letné kúpalisko,“ 
doplnil. 

V prípade, že letné kúpalisko je zatvorené, platí pre mestskú krytú plaváreň tento cenník: 
- Celodenný vstup – Držitelia karty (Turistická karta Slovenský raj & Spiš – 10% zľava) 
- Dospelý 4E – 3,60E 
- Dieťa od 3–18rokov 3E – 2,70E 
- Osoba nad 62r. ,ZŤP -S 2,50E – 2,20E 
Celodenný vstup pre držiteľov Jánskej plakety 
- Strieborná, Bronzová 2E 
- Zlatá, Diamantová, Kňazovického 0,10E 
Na krytej plavárni je k dispozícii 25 metrový bazén s hĺbkou vody od 120 cm do 380 cm . Súčasťou je 

neplavecký bazén s hĺbkou od 60 do 80 cm. Teplota vody v bazénoch dosahuje 24 – 27 °C. Návštevníci 
plaveckého bazéna môžu využívať parnú saunu zdarma. Počas otvorenia letného kúpaliska je parná sauna 
zatvorená. 

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

Slovenky vyniesli trofej pre víťaza ME na Lomnický Štít. Viac v priloženom videu. 
Hl. foto: archívne 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Ktoré televízne správy pozeráte najradšej? 
[08.07.2019; Eurotelevízia; nezaradené; s. 73; Redakcia] 

 
 

„Správy RTVS sa nám zdajú byť najobjektívnejšie. Ak je niečo nové v politike, prepíname aj na TA3 a potom 
si urobíme svoj vlastný úsudok na danú vec. Bola by som najradšej, keby sa večerné správy začínali dobrými 
správami a nie tragédiami, tých máme v živote dosť." 

Soňa Krátka 

https://spisska.dnes24.sk/dobra-sprava-pre-milovnikov-kupania-takato-zmena-tykajuca-sa-plavarne-nastala-335530
https://spisska.dnes24.sk/dobra-sprava-pre-milovnikov-kupania-takato-zmena-tykajuca-sa-plavarne-nastala-335530


„Nie správy, ale politické diskusie naživo by mali sledovať najmä mladí ľudia. Pri nich si možno utvoriť reálny 
obraz o tom, kam chceme, aby naša spoločnosť smerovala." 

Martina Gajdošíková 
„Najradšej pozerám Teleráno, kde sa človek dozvie veľa zaujímavých a príjemných informácií, vysielanie je 

veselé a páčia sa mi tam rôzni hostia." 
Patrícia Paškanová 
„Najlepšie nepozerať žiadne. Zbytočne bude človek deprimovať sám seba. Načo? Aj tak je celý internet plný 

aktualít, človek sa dozvie veci, aj keď ich nehľadá." 
Dan Martiška 
—- 
otázka do budúceho čísla 
Páčia sa vám Rodinné prípady, ktoré vychádzajú zo skutočných ľudských osudov? 
PÍŠTE A VYHRAJTE! 
Vpustite si do domácnosti pravú taliansku atmosféru! So sofistikovaným vybavením a talianskymi originálmi z 

Tchibo si doma kedykoľvek pripravíte pravú neapolskú pizzu, nefalšované domáce cestoviny aj štýlové espresso. 
A ak by ste sa rozhodli ochutnať talianske dobroty a nechať sa rozmaznávať priamo v zemi sladkého života, v 
Tchibo na vás čakajú kufre aj cestovná výbava. Objavte novú kolekciu Tchibo osobne v predajniach alebo online 
na www.tchibo.sk. 

Výherca získa balenia kávy Tchibo. 
Píšte do 10.7. na e-mail eurotelevizia@mafraslovakia.sk alebo komentári k našim príspevkom na 

www.facebook.com/eurotelevizia. Zaradíme vás do žrebovania! Darček z č. 26 získava: Dan Martiška 
vyhrali ste? 
Knihu Počkajte si na happy end z Eurotelevízíe č. 25 získavajú: Eva Gábrišová, Bratislava; Elena Šmelková, 

Spišská Nová Ves; Anna Fapšová, Považská Bystrica. Srdečne blahoželáme! 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Primátor Rožňavy a predseda KSK prišli zablahoželať k storočnici pani 

Anne Jankóovej 
[03.07.2019; RVTV; 00:00; R / R] 

 
 

Moderátor: 
“Často si hovoríme, že vek je len číslo. No čo sa týka pani Jankóovej to nie je len tak hocijaké číslo. Minulý 

týždeň oslávila svoje životné jubileum a najstaršej občianke nášho mesta prišli zagratulovať primátor Michal 
Domik a predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.” 

Redaktor: 
“28. jún 1919. V tento deň sa narodila pani Anna Jankóová, najstaršia obyvateľka nášho mesta, ktorá minulý 

týždeň oslávila svoju storočnicu.” 
Dalma Dudášová, vnučka: 
“Starká má dnes 100 rokov a volá sa Anna Jankóová, rodená Sapanošová. Pochádza z Drnavy z deviatich 

súrodencov a je stredná. Dokopy sú teraz tri pravnúčatá, moja dcéra má 10 rokov a brat má ešte dve deti.” 
Redaktor: 
“Oslavy prebiehali v zariadení Subsidium, kde je pani Anna ubytovaná a okrem rodiny a priateľov sa dočkala 

aj vzácnej návštevy. Zagratulovať jej prišli aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka spoločne 
s primátorom nášho mesta Michalom Domikom, ktorý okrem gratulácií priniesol aj kyticu, darčekový kôš a 
pamätný list.” 

Michal Domik, primátor Rožňavy: 
“Som veľmi rád, že sme mohli gratulovať a takisto som bol veľmi rád, že prišiel pán predseda Trnka. Som 

veľmi nadšený, že fakt si našiel čas a fakt si zaslúži táto pani, ale aj všetci ostatní si stále zaslúžia, aby sme im 
pogratulovali a poďakovali za všetko, čo pre nás urobili. Lebo boli súčasťou nášho života. Som sa trošku 
zamyslel, ako keď aj prišla jej priateľka z detstva, boli potom aj kolegyne a keď človek sa tak zamyslel, že oni boli 
kolegyne pred 70-timi rokmi, takže tá doba a to všetko prežité je neuveriteľné a veľmi by som si prial dožiť sa 
takého krásneho veku.” 

Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja: 
"Musím sa priznať, že už som mal možnosť gratulovať jednej inej pani zo Spišskej Novej Vsi, ktorá mala ešte 

viac ako 100 rokov a bola to najstaršia pani v Košickom kraji v tom čase. Avšak momentálne gratulujeme tu, pani 
Jankóovej ku 100. výročiu, takže k takémuto okrúhlemu výročiu som ešte nemal možnosť, takže je to prvýkrát a je 
to naozaj zážitok myslím si, že pre všetkých, čo sme tu." 

Redaktor: 
“Sto rokov, to nie je len tak hocijaký vek. Dožiť sa niečoho takého sa nepodarí každému. Aký je teda recept na 

dlhovekosť? To sme sa opýtali samotnej vnučky pani Anny.” 
Dalma Dudášová: 



“Ja si myslím, že starká si nikdy z ničoho akože ťažkú hlavu veľmi nerobila. Veľmi veľa sa hýbala, aj v 
podstate dosť ťažko pracovala, takže vlastne to tempo ona mala v sebe a ja si myslím, že do dnešných dní by 
ešte sa aj naďalej tak čiperne pohybovala, ale už sa rozhodla skôr si posedieť asi.” 

Redaktor: 
“S pribúdajúcim vekom sa rodina rozšírila a pani Jankóová má v súčasnosti už aj tri pravnúčatá. A ako ju 

vníma jej pravnučka?” 
Milla Dudášová, pravnučka: 
“Je milá, je rada, keď aj prídeme. A nie som s ňou ani tak veľmi často, som rada, keď niekedy môžeme prísť 

na návštevu.” 
Redaktor: 
“Dlhý a šťastný život prežitý v zdraví. To je to, čo by si mohol priať každý jeden z nás. A tak nám neostáva už 

nič iné, iba jej zapriať ešte veľa zdravia a veľa ďalších šťastlivých rokov.” 
Michal Domik: 
“Pani Jankóovej veľa zdravia, šťastia a aby bola najstaršou obyvateľkou celého Slovenska.” 
Rastislav Trnka: 
“V prvom rade hlavne veľa zdravia, lásky od najbližších, od rodiny, od ľudí, s ktorými sa stretáva, aby sme 

mali možnosť my ostatní ešte prísť jej veľakrát zagratulovať, síce už nie k okrúhlemu, ale k ešte vyšším 
narodeninám. Takže ja som presvedčený, že pani Jankóovej určite ešte prídeme zagratulovať.” 

Dalma Dudášová: 
“Ja mojej starkej želám hlavne veľa zdravia, nech ešte je medzi nami veľmi, veľmi dlho, pretože ona je taký 

pozitívny človek, je taká usmievavá stále a v podstate je vždy veľmi šťastná a je veľmi rada samozrejme, keď nás 
vidí a má okolo seba podľa mňa veľmi dobrých ľudí a aj tu, v tomto zariadení, ktorým taktiež touto cestou veľmi 
ďakujeme za starostlivosť a opateru. Takže želám jej v podstate hlavne to zdravie.” 

Redaktor: 
“Naše mesto si cení každého občana nášho mesta, a tak primátor Michal Domik nezaváhal a zastavil sa aj v 

Klube dôchodcov, kde prišiel zavinšovať všetkým tohtoročným jubilantom, ktorých obdaril kvetom a pamätným 
listom. Členovia Klubu dôchodcov si pre všetkých zúčastnených pripravili aj sprievodný program, a tak nechýbali 
ani básne či pesničky.” 

[Späť na obsah] 
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