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Spišská Nová Ves 
 

1. Poprad dostane dva milióny eur 
[23.08.2019; Korzár; REGIÓN; s. 6; sita] 

 
 

MESTO POSTAVÍTRÉNINGOVÚ HOKEJOVÚ HALU 
Vznikne na mieste súčasného parkoviska, preto samospráva bude musieť investovať aj do výstavby nového 

parkovacieho domu. 
POPRAD. Mesto Poprad dostane od vlády dva milióny eur na vybudovanie tréningovej hokejovej haly. Nové 

priestory by mohli využívať najmä mládežnícke družstvá, ktoré sú v súčasnosti nútené trénovať v iných mestách. 
Podľa návrhu Ministerstva financií SR by hala mala byť vybudovaná ako prístavba k zimnému štadiónu. „Som 
skutočne veľmi rád, že vláda SR schválila na žiadosť mesta dotáciu vo výške 2 milióny eur na vybudovanie krytej 
tréningovej haly. O tom, kedy a ako sa začne s výstavbou, sa bude rozhodovať v najbližších dňoch," uviedol 
primátor Popradu Anton Danko (nezávislý), ktorý je bývalým hokejistom, bol tiež známym medzinárodným 
rozhodcom a v roku 1994 pískal finále majstrovstiev sveta. Keďže hala bude postavená na mieste súčasného 
parkoviska, samospráva bude musieť investovať aj do výstavby nového parkovacieho domu. Dotáciu za účelom 
rozvoja a podpory mládežníckeho hokeja v regióne odsúhlasili ministri v stredu 21. augusta z kapitoly Všeobecná 
pokladničná správa. 

Vlastné investície do športu 
Poprad je mesto s dlhodobou tradíciou hokeja, ktorý patrí stabilne k najobľúbenejším športom medzi mladými 

aj širokou verejnosťou. V uplynulých rokoch samospráva investovala vlastné finančné prostriedky vo výške 
približne štyri milióny eur v rámci niekoľkých rozsiahlych opráv športovej infraštruktúry. V roku 2017 usporiadala 
majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov. 

Pre mladých 
Aj napriek opravám sa na zimnom štadióne nepodarilo vytvoriť plnohodnotné zázemie pre všetky vekové 

kategórie mládeže, seniorov a žien, neumožňuje to priestorové usporiadanie. Nová hala by tak mohla slúžiť na 
tréningy mládeže. „Napriek veľkému úsiliu a optimalizácii rozpisu tréningov nebolo možné zabezpečiť, aby žiaci a 
mládež netrénovali v skorých ranných hodinách a neskorých večerných hodinách od 5.30 do 21.30 hod. 
Vzhľadom na náročnosť časového zosúladenia všetkých vekových kategórií a na potrebu eliminovania 
negatívnych dopadov skorých ranných tréningov detí je nutné vybudovanie novej krytej tréningovej haly," uvádza 
sa ďalej v materiáloch ministerstva financií. Mesto pri poslednej oprave vykonalo aj prípravné práce pre budúce 
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chladenie novej tréningovej haly a zároveň investovalo 239-tisíc eur do nákupu nových rolieb na úpravu ľadu. Už 
pri ich kúpe sa počítalo s úpravou dvoch ľadových plôch. 

Stavať mal zväz, nakoniec bude mesto 
Tréningovú ľadovú plochu spolu s profesionálnou stredoškolskou hokejovou akadémiou plánoval v Poprade 

pôvodne vybudovať Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). Mestskí poslanci schválili prenájom pozemkov pri 
zimnom štadióne zväzu za symbolické jedno euro ročne vo februári 2018. Doba nájmu bola navrhnutá na 50 
rokov, podmienkou bolo začatie výstavby do dvoch rokov a jej ukončenie do piatich rokov odo dňa uzavretia 
nájomnej zmluvy. Stavať však bude nakoniec mesto. „Záujmom hokejového zväzu je vybudovať stredoškolskú 
hokejovú akadémiu v každom kraji. So začiatkom nového školského roka spúšťame pilotný projekt stredoškolskej 
hokejovej akadémie v Trenčíne a postupne budeme pokračovať v ďalších krajoch. Ak ktorékoľvek mesto 
prevezme iniciatívu a vybuduje ľadovú plochu, tréningovú halu, štadión či pristúpi k rekonštrukcii existujúcej 
infraštruktúry, hokejový zväz to len víta. Držíme palce Popradu aj ďalším mestám,“ uviedol hovorca SZĽH Peter 
Jánošík. Schválený materiál 165. rokovania vlády z 21. augusta v Bratislave obsahuje poskytnutie finančných 
prostriedkov v celkovej sume 9 250 000 eur na rozvoj športovej infraštruktúry mestám Poprad, Moldava nad 
Bodvou, Dunajská Streda, Spišská Nová Ves, Revúca a obci Štrba. Súčasne odobruje poskytnutie finančných 

prostriedkov v sume 2 500 000 eur na rozšírenie priestorových kapacít Právnickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. (sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Veľmi rýchlo sa nadchneš - A ty ma vtedy vraciaš na zem 
[23.08.2019; Hospodárske noviny; ako je to naozaj; s. 12,13; Redakcia] 

 
 

ONA JE VÝBUŠNÁ, ON RADŠEJ VŠETKO PORIADNE ZVAŽUJE. V BERNOLÁKOVE SPOLOČNE VEDÚ 
ZÁHRADKÁRSTVO DRÁB. MONIKA A MARIÁN DRÁBOVCI. 

ZOZNÁMENIE 
Monika: V Poprade bol kedysi festival Okey leto. Chceli sme tam ísť s partiou a potrebovali sme ubytovanie. 
Marián: Ja som vtedy pracoval v nákupnom centre v Bratislave a môj šéf bol súčasťou spomínanej partie. 

Poprosil ma, či im neviem niečo vybaviť. 
Monika: Tam sme sa zoznámili a odvtedy sme spolu. 
Marián: Okamžite sme si sadli, zrejme zapracovala chémia. Rozprávali sme sa, akoby sme sa poznali dlhé 

roky. 
Monika: Bolo to veľmi prirodzené, všetko sme hneď riešili. Po návrate z festivalu sme si hneď dohodli rande. A 

potom ďalšie, ďalšie… 
Marián: A fungovalo to. Po roku sme išli spolu do Anglicka a to bola veľká skúška nášho vzťahu. 
Monika: Všetci nás upozorňovali, že to bude náročné, no náš vzťah to ešte viac utužilo. 
POVAHY 
Monika: Ja som veľmi výbušná a keď sa pre veci nadchnem, tak ich potrebujem okamžite riešiť. A ty nad 

všetkým premýšľaš, zvažuješ. 
Marián: Občas musím tvoje nápady zmeniť, alebo aj zrušiť. Všetko vidíš iba ako krásne, efektné, a ja chcem, 

aby to aj fungovalo. 
Monika: Môj problém je, že všetko vidím pozitívne a vôbec neuvažujem nad tým, že by ma niekto chcel 

napríklad oklamať. Ty si opatrnejší. 
Marián: A preto nám to spolu tak dobre ladí. A kedy ma Monika vytočí? Kedykoľvek (smiech)! Napríklad vtedy, 

keď chce robiť veci okamžite bez toho, aby si ich premyslela. 
Monika: A vtedy si tu ty, s tvojimi prepočtami a kalkuláciami všetkých rizík. 
PONORKA NÁM NEHROZÍ 
Monika: Sme spolu doma aj v práci, no ešte sa nám nestalo, že by sme trpeli ponorkovou chorobou. Každý si 

totiž rieši svoju časť práce. 
Marián: Ty si viac času v kancelárii a ja riešim aj „špinavú prácu“, som viac v teréne. Sme síce v jednej 

robote… 
Monika: Najlepšie nápady mám o 22. hodine večer. 
Marián: A ja chcem už spať, preto debaty okamžite ruším. 
Monika: No keď sa nadchnem, čas ma vôbec nezaujíma a aj do druhej ráno hľadám niečo na internete a 

špekulujem. Keď ráno vstaneš, tak ti všetko vysvetlím. 
ZÁHRADKÁRSTVO 
Monika: Konečne prišlo obdobie, keď sa ľudia vracajú do záhrad. A nie iba do okrasných, ale hlavne do 

úžitkových. Prichádzajú k nám zákazníci, ktorí sa presťahovali do domu a chcú pestovať paradajky, papriku, 
ovocné stromy… 

Marián: No stále chcú aj pekný dvor. Trendom sú rôznorodé, farebné záhradky plné rozličných kvetov, 
stromov, rastlín. 

Monika: Momentálne je najväčším hitom babičkina záhrada. Ľudia sa vracajú k starým kvetom, ako je 
echinacea, rudbekia a, samozrejme, rôzne bylinky. Vyslovene odhováram našich zákazníkov od muškátov, 
pretože je veľmi horúco a sucho. 



Marián: V Tatrách, Liptove či na Orave sa muškátom darí výrazne lepšie. 
Monika: Je to dôsledok klimatickej zmeny, my sa musíme iba prispôsobiť. Na západe sa omnoho lepšie darí 

exotickým oleandrom či bugenvileám. 
VOĽNÝ ČAS 
Monika: Najčastejšie utekáme do hôr, milujeme turistiku. 
Marián: Teraz cez prázdniny by sme však do Tatier nešli, je tam hrozne veľa ľudí. Radšej pôjdeme až po 

sezóne. 
Monika: Máme radi aj Alpy, zvládli sme už viaceré vrcholy. 
Monika: Dovolenkujeme tiež pri mori, ale vždy si nájdeme apartmán na samote a oddychujeme iba s našimi 

najbližšími. 
ÚCHYLKA 
Monika: Nedávno sme boli v Čičmanoch a nevedeli sme sa vynadívať na tamojšie záhradky. Ktovie, čo si o 

nich mysleli domáci? 
Marián: A práve tam sme si všimli, že v záhradkách im rastú tie spomínané staré kvety. 
Monika: Ak zbadám v záhradke niečo špeciálne, vôbec neváham a vbehnem do dvora. Minule som si všimla 

hortenziu dubolistú, to je veľmi špeciálna a unikátna rastlina. Strávila som pri nej 15 minút a bol to pre mňa veľký 
zážitok. Bežne si fotím kvety a robím videá. 

Marián: Občas musím Moniku pribrzdiť a vrátiť na zem. 
—- 
Marián Dráb 
Pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Spolu s manželkou vedie Záhradkárstvo Dráb v Bernolákove. Zabezpečuje 

jeho prevádzku a logistiku. Má na starosti okrasné a ovocné dreviny. 
Monika Dráb 
V Záhradkárstve Dráb má na starosti obchod, objednávky tovaru, personálne otázky, marketing a spravuje 

sociálne siete. Špecializuje sa na kvety a bylinky. 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Prestavba kasární pokračuje, vznikne námestie, ihriská i cyklotrasa 
[23.08.2019; Korzár; REGIÓN; s. 6; sita] 

 
 

areáli našlo domov zatiaľ asi 300 obyvateľov. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V meste Spišská Nová Ves pokračujú s prestavbou bývalého vojenského areálu 

kasární, ktorý sa zmenil na obytnú štvrť. Svoj domov v nej našlo približne 300 obyvateľov. „K 15. augustu sme 
evidovali skolaudovaných 104 bytov v bytových domoch a šesť bytov v rodinných domoch v radovej zástavbe,“ 
uviedol vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku na mestskom úrade Teodor Štubňa. 

Vzniká námestie, pribudnú ihriská 
Rovnaký názov – Iglovia, nesie aj námestie, ktoré tam vzniká od začiatku minulého roka. Vymedzené plochy v 

novej štvrti sú aj na detské ihrisko a multifunkčné ihrisko, nachádza sa tam aj detské centrum s kaviarňou a 
reštauráciou. Ako informoval Štubňa, stavebné povolenia v lokalite má v súčasnosti celkovo 142 bytov v bytových 
domoch a 39 bytov v rodinných domoch. „Sedemnásť bytov je povolených v radovej zástavbe domov, ktoré 
vznikli obnovou pôvodných priemyselných objektov. Ďalších 22 rodinných domov predstavuje novostavby 
samostatne stojacích objektov. Sú situované v dvoch polohách," vysvetlil. Na prízemí dvoch bytových domov sa 
podľa neho uvažuje s občianskou vybavenosťou, ktorá však zatiaľ nie je špecifikovaná. 

Obnovia cyklotrasu 
Spišskonovoveská samospráva chce v tomto území investovať aj do obnovy cyklotrasy. „Spracovaná je 

dokumentácia a vydané stavebné povolenie na 1. etapu. S investíciou sa uchádzame o grantové zdroje. 
Cyklotrasa a chodník pre peších sa prepojí so štvrťou Iglovia," informoval ďalej vedúci oddelenia územného 
plánovania. Pôjde o obnovu pôvodného chodníka pre peších s cyklochodníkom a verejným osvetlením. 
„Cyklochodník na nábreží Hornádu má viac ako 25 rokov, je opotrebovaný so statickými poruchami. Toto dielo 
bude využívané aj ako mestská cyklotrasa, aj ako rekreačná. Už dnes leží na Spišskej cyklomagistrále spájajúcej 
okresné mesto s Národným parkom Slovenský raj," doplnil. (sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Spišská Nová Ves zažije v piatok Ružový pochod 
[22.08.2019; webnoviny.sk; Ostatné; 09:02; Marek Eliáš] 
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Symbolom boja proti rakovine prsníka sa stala ružová stužka. 
Foto: www.flickr.com 
Už piaty ročník Ružového pochodu za zdravé ženy organizuje občianske združenie Venus, pod záštitou 

mesta Spišská Nová Ves. 

Ako informovalo združenie, cieľom pochodu je zvýšiť povedomie o rakovine prsníka. 
Pochod sa začne v piatok 23. augusta od 15:00 na pred Redutou v Spišskej Novej Vsi. 

Podporia OZ Amazonky 
„Finančné prostriedky získané od sponzorov a partnerov podujatia venujeme tento rok OZ Amazonky, ktoré 

združuje ženy s rakovinou prsníka na Slovensku,“ uviedlo OZ Venus. 
OZ Amazonky je združenie, kde si ženy s ochorením vymieňajú informácie, skúsenosti a majú možnosť získať 

špeciálne pomôcky a doplnky. Fungujú na princípe vzájomnej podpory. 
Účastníkov pochodu prídu podporiť volejbalistky mesta Spišská Nová Ves, basketbalisti, OZ Mladí ľudia a 

život, zbor skautov o.b. Jána Vojtaššáka a OZ Amazonky východ, ale aj z Bratislavy, ktorí predstavia širokej 
verejnosti možnosti, ktoré majú onkologické pacientky. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. V meste Revúca vybudujú športovo-rekreačný areál 
[22.08.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 
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Banská Bystrica 22. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) 
V meste Revúca v najbližších rokoch vyrastie športovo-rekreačný areál. Podľa dnes vládou SR schváleného 

návrhu ministerstva financií má ísť o centrum, ktoré bude architektonicky a stavebne vzájomne prepojené a bude 
považované za jeden stavebný celok, spolu s vytvorením oddychovej zóny pre širokú verejnosť. Z kapitoly 
Všeobecná pokladničná správa odsúhlasili ministri na tento účel sumu 2 mil. eur 

Na snímke primátor Revúcej Július Buchta 
“Ide o športovo-rekreačný areál, ktorý sme dlhé roky nevedeli v našom okresnom meste zrekonštruovať a 

realizovať. Máme tam v súčasnosti umelú ľadovú plochu, ktorú chceme opláštiť a zastrešiť. V rámci projektu by 
mala vzniknúť športovo-oddychová zóna pre občanov,” uviedol pre agentúru SITA primátor Revúcej Július Buchta 
s tým, že je to pre mesto radostná správa. “Snažíme sa v meste naštartovať cestovný ruch, v ktorom vidíme pre 
náš región takú záchranu,” objasnil primátor. 

Z dlhodobého hľadiska patria okres Revúca ako i samotné mesto Revúca k regiónom s najvyššou mierou 
nezamestnanosti a nízkym počtom pracovných príležitostí. Okres Revúca je zaradený medzi najmenej rozvinuté 
okresy, kde evidovaná miera nezamestnanosti dosiahla k 31. decembru 2018 dosiahla úroveň 13,71 percenta. 

V súčasnosti v meste funguje dvadsaťštyri športových klubov, ktoré združujú spolu viac ako 600 športovcov, z 
toho mládež vo veku do 15 rokov v počte 206 športových nadšencov. Keďže jednou zo strategických funkcií 
mesta Revúca je využívať reálne finančné nástroje pre získavanie investičných stimulov na podporu rôznych 
oblastí kultúrneho a spoločenského života jeho obyvateľov a návštevníkov, požiadalo o možnosť čerpania 
finančných prostriedkov na oblasť športu vo forme dotácie. 

Schválený materiál 165. rokovania vlády z 21. augusta v Bratislave obsahuje poskytnutie finančných 
prostriedkov v celkovej sume 9 250 000 eur na rozvoj športovej infraštruktúry mestám Poprad, Moldava nad 
Bodvou, Dunajská Streda, Spišská Nová Ves, Revúca a obci Štrba. Súčasne odobruje poskytnutie finančných 

prostriedkov v sume 2 500 000 eur na rozšírenie priestorových kapacít Právnickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. 

[Späť na obsah] 
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Poprad 22. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) 
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Mesto Poprad dostane od vlády dva milióny eur na vybudovanie tréningovej hokejovej haly. Nové priestory by 
mohli využívať najmä mládežnícke družstvá, ktoré sú v súčasnosti nútené trénovať v iných mestách. Podľa 
návrhu Ministerstva financií SR by hala mala byť vybudovaná ako prístavba k zimnému štadiónu 

Na snímke primátor mesta Poprad Anton Danko 
“Som skutočne veľmi rád, že vláda SR schválila na žiadosť mesta dotáciu vo výške 2 milióny eur na 

vybudovanie krytej tréningovej haly. O tom, kedy a ako sa začne s výstavbou, sa bude rozhodovať v najbližších 
dňoch,” uviedol pre agentúru SITA primátor Popradu Anton Danko. Keďže hala bude postavená na mieste 
súčasného parkoviska, samospráva bude musieť investovať aj do výstavby nového parkovacieho domu. Dotáciu 
za účelom rozvoja a podpory mládežníckeho hokeja v regióne odsúhlasili ministri v stredu 21. augusta z kapitoly 
Všeobecná pokladničná správa. 

Poprad je mesto s dlhodobou tradíciou hokeja, ktorý patrí stabilne k najobľúbenejším športom medzi mladými 
aj širokou verejnosťou. V uplynulých rokoch samospráva investovala vlastné finančné prostriedky vo výške 
približne 4 milióny eur v rámci niekoľkých rozsiahlych rekonštrukcií športovej infraštruktúry. V roku 2017 
usporiadala majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov. Aj napriek rekonštrukciám sa na zimnom štadióne nepodarilo 
vytvoriť plnohodnotné zázemie pre všetky vekové kategórie mládeže, seniorov a žien, neumožňuje to priestorové 
usporiadanie. Nová hala by tak mohla slúžiť na tréningy mládeže. “Napriek veľkému úsiliu a optimalizácii rozpisu 
tréningov nebolo možné zabezpečiť, aby žiaci a mládež netrénovali v skorých ranných hodinách a neskorých 
večerných hodinách od 5:30 do 21:30. Vzhľadom na náročnosť časového zosúladenia všetkých vekových 
kategórií a na potrebu eliminovania negatívnych dopadov skorých ranných tréningov detí je nutné vybudovanie 
novej krytej tréningovej haly,” uvádza sa ďalej v materiáloch ministerstva financií. Mesto pri poslednej 
rekonštrukcii vykonalo aj prípravné práce pre budúce chladenie novej tréningovej haly a zároveň investovalo 239-
tisíc eur do nákupu nových rolieb na úpravu ľadu. Už pri ich kúpe sa počítalo s úpravou dvoch ľadových plôch. 

Tréningovú ľadovú plochu spolu s profesionálnou stredoškolskou hokejovou akadémiou plánoval v Poprade 
pôvodne vybudovať Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). Mestskí poslanci schválili prenájom pozemkov pri 
zimnom štadióne zväzu za symbolické jedno euro ročne vo februári 2018. Doba nájmu bola navrhnutá na 50 
rokov, podmienkou bolo začatie výstavby do dvoch rokov a jej ukončenie do piatich rokov odo dňa uzavretia 
nájomnej zmluvy. Stavať však bude nakoniec mesto. “Záujmom hokejového zväzu je vybudovať stredoškolskú 
hokejovú akadémiu v každom kraji. So začiatkom nového školského roka spúšťame pilotný projekt stredoškolskej 
hokejovej akadémie v Trenčíne a postupne budeme pokračovať v ďalších krajoch. Ak ktorékoľvek mesto 
prevezme iniciatívu a vybuduje ľadovú plochu, tréningovú halu, štadión či pristúpi k rekonštrukcii existujúcej 
infraštruktúry, hokejový zväz to len víta. Držíme palce Popradu aj ďalším mestám,“ uviedol pre SITA hovorca 
SZĽH Peter Jánošík. 

Schválený materiál 165. rokovania vlády z 21. augusta v Bratislave obsahuje poskytnutie finančných 
prostriedkov v celkovej sume 9 250 000 eur na rozvoj športovej infraštruktúry mestám Poprad, Moldava nad 
Bodvou, Dunajská Streda, Spišská Nová Ves, Revúca a obci Štrba. Súčasne odobruje poskytnutie finančných 

prostriedkov v sume 2 500 000 eur na rozšírenie priestorových kapacít Právnickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. 

[Späť na obsah] 
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