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Spišská Nová Ves 
 

1. Do Michaloviec zavítajú basketbalové nádeje 
[26.04.2018; Zemplínske ECHO; Nezaradené; s. 8; RÓBERT ANDREJOV] 

 
 

Špičkový mládežnícky klub GBA Praha tu odohrá dva prípravné zápasy. 
MICHALOVCE. Basketbalový klub 1. BKD Michalovce koncom tohto mesiaca usporiada v metropole 

Zemplína zaujímavé podujatie. 
Špičkový mládežnícky basketbalový klub GBA Praha odohrá v Michalovciach dva prípravné zápasy, ktoré by 

mali byť vyvrcholením prípravy družstva U19 z tohto klubu z hlavného mesta Čiech na turnaj Final four, ktorý sa 
uskutoční začiatkom mája v Prahe. 

Priaznivci tohto podkošového športu sa rozhodne majú na čo tešiť, lebo v akcii uvidia množstvo talentovaných 
basketbalistov. 

„Prevažná väčšina týchto nádejných basketbalistov tejto kategórie po skončení Final four odchádza do 
výberových kempov v USA, kde sa budú snažiť dostať do špičkových amerických univerzitných družstiev,“ 
prezradil prezident 1. BKD Ladislav Janošov. 

V družstve GBA Praha hrá aj niekoľko reprezentantov Slovenska, ktorí hájili farby našej krajiny na ME U18 
kategórie A v lete minulého roka v Bratislave a Piešťanoch. „Sú to napríklad Maroš Želiznák, odchovanec KB 
Košice, či Dávid Javorský, odchovanec Spišskej Novej Vsi, ktorého otec v minulosti hrával za Michalovce. Pre 

nás mimoriadne zaujímavý hráč je Milan Janošov mladší, náš odchovanec, ktorý v GBA Praha pôsobí už dva 
roky. Ide tiež o syna nášho bývalého úspešného hráča,“ uviedol Janošov. 

A proti komu vlastne Pražania v Michalovciach nastúpia? V piatok 27. apríla o 17. hodine sa stretnú s KB 
Košice a o deň neskôr o 10.30 hod. si zmerajú sily so slovenskou reprezentáciou do 18 rokov. Obe stretnutia sa 
uskutočnia v športovej hale Gymnázia Pavla Horova. 

RÓBERT ANDREJOV 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Bigotní? 
[26.04.2018; Plus 7 dní; ZAUJALO NÁS; s. 60,61,62; MONIKA MIKULCOVÁ] 

 
 

Katolícky kňaz vyzval na výmenu ľudí na radnici, lebo na facebookovej stránke mesta zverejnili úspech 
mladého gaya 



Milujem svojho syna!!! Je mi úplne jedno, kto si čo myslí. Je to môj syn a najúžasnejšie dieťa na svete, so 
srdiečkom na pravom mieste. Nehanbím sa za to, aký je, ani za to, ako som ho vychovala! Za to všetko mám 
odmenu, ktorú nedostáva každý. Viem, že som pre neho jedinou ženou v jeho živote, ktorú bude milovať a vážiť 
si do konca môjho života, - napísala k príspevku na facebookovej stránke Spišskej Novej Vsi Adriána 

Čuchranová (46). Ako levica bránila svojho syna pred štipľavými útokmi. Administrátor stránky mesta sa chcel 
pochváliť úspechom svojho rodáka, ale zrejme podcenil slovenskú mentalitu. Lukáš vlani na jeseň zvíťazil v 
súťaži Gayman Českej a Slovenskej republiky a bude reprezentovať na prehliadke Mr. Gay Europe 2018, ktorá sa 
tento rok koná v Poľsku. Nuž a takýto úspech mnohým kritikom nevonia. Najmä z radov katolíckej cirkvi! 

Kňazov útok: „Zo Spišskej Novej Vsi pochádza mnoho statočných a pracovitých ľudí, ktorí sú osobnosťami, 

aj keď o nich vie málokto. Vyhrať súťaž Gayman do tejto kategórie určite nepatrí. Odporúčam vedeniu mesta, aby 
rozhodne vymenilo ľudí, ktorí považujú za dôležité oboznamovať obyvateľov mesta s takýmito informáciami. 
Ponúkať vôbec túto informáciu na oficiálnom webe mesta považujem za neprijateľné. Myslím, že bude potrebné 
lepšie informovať katolíkov v meste, aké hodnoty vedenie mesta a niektorí pracovníci úradu preferujú,“ napísal na 
sociálnu sieť Anton Ziolkovský, výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska. 

Reakcie pobúrených čitateľov nenechali na seba dlho čakať. Mnohí sa pritom hlásia ku katolíckej cirkvi. 
„Povedzte mi, pán Ziolkovský, ako katolík, prečo konkrétne vy máte určovať, o čom ma má kto informovať. A tiež 
kam sa u vás podela úcta, s ktorou katechizmus odporúča pristupovať ku gayom,“ pýta sa jeden z nich. 

„Pan Ziolkovský, aj ja si myslím, že by katolícki občania a občianky Spišskej Novej Vsi mali byť lepšie 

informovaní. Ale najmä o tom, aká nenávistná persóna sa ich snaží reprezentovať. Ergo vy. Ľudskú, religiózne a 
spirituálne cítiacu osobu totiž informácia o pôvabnom a vzdelanom rodákovi, ktorý získal ocenenie u susedov, 
rozhodne nepobúri. Slovo gay nie je strašiak, viete? Žiadne hanebné bububu,“ znela ďalšia reakcia. Ničím sa 
nechválil: „Mňa zaujalo hlavne to, že riešili záležitosť starú osem mesiacov. Nemali sme so synom tušenie, kde to 
ten dotyčný chlapec, ktorý spravuje stránku, vyhrabal,“ priznáva Lukášova mama. Rodine sa správca 
facebookovej stránky ospravedlnil za spôsobené príkorie. „Za to, že sa tam ľudia do nás navážali, za negatívne 
ohlasy. Neodhadol, že bude taká reakcia,“ povzdychne si Adriana. Úprimná a zhovorčivá žena krúti hlavou. 
„Ktovie, koľko dievčat, ktoré idú na Miss, je lesieb? A nikto to nerieši,“ dodáva. 

O tom, že fotka jej syna je na stránke Spišskej Novej Vsi, sa dozvedela od kolegyne, ktorá jej poslala link a 

gratulovala jej. Lukáš Grečko je šikovný 22-ročný muž, ktorý štvrtý rok žije s mamou vo Viedni a v Brne študuje 
medicínu. „Najprv chcel byť patológ, potom kardiochirurg a teraz ani neviem,“ smeje sa šťastná mama. Áno, je 
gay a ťahá ho to k modelingu. „Môj chlapec sa ničím nechváli, aj tá súťaž bola v tichosti,“ povzdychne si jeho 
mama, ktorá si na sociálnej sieti prečítala aj nelichotivé odkazy. 

Už dlhšie tušila, že Lukáš je „iný“. „Keď sa mi asi v pätnástich priznal, povedala som mu, že budem pri ňom 
stáť, nech by sa dialo čokoľvek. Odkedy som sa dozvedela, že je gay, mám o neho ešte väčší strach, lebo je 
veľmi dobrá duša. To, že je opačne orientovaný, nemení nič na tom, aký je človek,“ pripomína. 

Homosexualita je zvrátená?: Aj Adriánu Čuchranovú sklamali vyjadrenia predstaviteľa cirkvi. Pána 
Ziolkovského sme sa spýtali, čo ho v správe o mladom Lukášovi najviac pobúrilo, aj to, čo si myslí o katolíkoch, 
ktorí jeho reakciu kritizovali. Zaslal nám slušnú, ale stručnú odpoveď: „Prosím o porozumenie, ale rozhodol som 
sa na vaše otázky neodpovedať.“ 

Pred necelými piatimi rokmi sa k téme homosexuálnych kňazov vyjadril pápež Fantišek. „Ak je niekto gay, 
hľadá Boha a koná dobro, kto som ja, aby som ho súdil?“ reagoval pred novinármi. Keď sme požiadali o reakciu 
Martina Kramaru, hovorcu Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ten nás odkázal na Katechizmus katolíckej 
cirkvi, konkrétne na článok 2 357. Ten hovorí za všetko: „Tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje 
homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, ,že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou 
povahou nezriadené‘. Sú proti prirodzenému zákonu. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. 
Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.“ 

Každý potrebuje rodičovskú lásku: „Teraz sa všetci bijú do hrude, akí sú poctiví, akí sú bez hriechu. Čo si 
budeme hovoriť! Každý inteligentný človek, ktorý má trochu prehľad o živote, vie, čo sa deje vo svete a kde sa 
začali tieto veci. Veď oni sú takisto len ľudia,“ naráža Lukášova mama na katolíckych kňazov. „Keď má niekto z 
nich nejakú biologickú potrebu, tak s kým to robí, keď sú tam zavretí samí chlapi?“ dáva rečnícku otázku a 
vzápätí reaguje: „Bohužiaľ, ja som otvorený človek. Buď si je sám sebe pánom, lebo má ľavú a pravú ruku, ale 
keď sú tam samí chlapi, tak ako to robia? Možno to riešia ešte horšie ako takí, ktorí to verejne priznajú.“ 

Lukášova mama pripomína, že jej syn sa nikdy nechválil svojou orientáciou a nijako na seba neupozorňoval. 
Nedá na neho dopustiť a ťažko sa jej počúvajú slová tých, ktorí nerešpektujú inakosť. To, že má syna gaya, 
naučilo Adrianu ešte väčšej tolerancii a láske. „Keby som mohla, čo nemôžem, tak by som všetkých tých 
mladých, ktorí žijú takým životom ako môj Lukáš, naozaj z lásky a zo srdca objala ako mama. Tých, ktorí nevedia, 
aké to je, keď ich vlastní rodičia chápu. Lebo všetky deti bez rozdielu potrebujú lásku. Ako sa musia cítiť, keď ich 
odvrhnú a nechápu vlastní rodičia?“ povzdychne si. 

MONIKA MIKULCOVÁ 
—- 
Katolícki klerici modelmi v kalendári 
Nuž, neradno súdiť! Aj vo Vatikáne sa nájdu kňazi, ktorí sa radi zahrajú na modelov. Alebo ide o podvrh? Od 

roku 2003 sa stal vianočnou tradíciou rímsky kalendár „horúcich“ kňazov. Tento populárny suvenír má na 
svedomí benátsky fotograf Piero Pazzi. Svojrázne umenie zrejme vatikánskych predstavených nenadchlo, ale 
tolerovali ho. „Kalendár prvýkrát zverejnili počas vlády Jána Pavla II. Ticho Vatikánu v súvislosti s týmto 
kalendárom ukazuje kontinuitu medzi vládou Benedikta XVI. a Františkom,“ píše na svojom anglickom blogu 
Jorge Bergoglio. 



Objavili sa aj pochybnosti o tom, či všetci krásni mladí muži v klerikálnom úbore sú skutočne kňazi. Fotograf 
však trval na ich pravosti. „Väčšinu z nich stretávam na uliciach v Ríme a požiadam ich, či by som ich mohol 
odfotiť,“ povedal Pazzi. Hoci kňazi neposkytli fotografovi svoje mená, „väčšina z nich sa rada fotografuje, keď im 
poviem dôvod kalendára“. Áno, sú to dobre vyzerajúci muži, ale je to len produkt, spôsob, ako môžu byť ľudia 
lepšie informovaní o Vatikáne,“ vysvetlil pred rokmi. „Preto vyberám hlavne mladých, lebo signalizujú svetu, že ich 
volanie je stále živé,“ pripomenul. 

Nuž, naozaj je na čo pozerať! Fotografie zádumčivých krásavcov z Calendario Romano obleteli celý svet. 
Každý rok sa predalo okolo stotisíc kópií, takže autor rozhodne neškodoval. Záujemcovia si ich mohli objednať 
cez internet, zakúpiť v darčekových obchodoch a dokonca ich pred pár rokmi ponúkali aj vo Vatikánskom 
mestskom štáte. 

Kto najviac túžil po vlastníctve fotografií týchto atraktívnych Božích služobníkov? Viaceré zahraničné médiá 
priniesli správy o tom, že kalendár je „homoerotický“, plný „rozpaľujúcich klerikov“ a o jeho kúpu mali záujem 
hlavne staršie ženy a gayovia - teda tí, ktorých katolícka cirkev neraz tak zatracuje. 

—- 
Foto: 
Nedá na neho dopustiť: „Je to najúžasnejšie dieťa na svete, so srdiečkom na pravom mieste,“ hovorí o 

Lukášovi jeho mama. 
Lukáš Grečko: Dvadsaťdvaročný muž sa pohráva s modelingom. 
Najprv chcel byť patológom: Lukáš študuje v Brne štvrtý semester medicínu. 
Anton Ziolkovský: „Myslím, že bude potrebné lepšie informovať katolíkov v meste, aké hodnoty vedenie mesta 

a niektorí pracovníci úradu preferujú,“ napísal komentár na sociálnu sieť výkonný sekretár Konferencie biskupov 
Slovenska. 

Príliš erotický?: Priest Calendar 2014 vraj obsahuje obrazy skutočných rímskokatolíckych kňazov. 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Vstupnú tabuľu posunuli. Vodiči by mali brzdiť skôr 
[26.04.2018; Korzár; REGIÓN; s. 5; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Zisťovali sme, prečo došlo k zmene. 
SPIŠSKÉ VLACHY. Tabuľa označujúca začiatok mesta Spišské Vlachy zmenila svoje miesto. Cestári ju 

posunuli o pár stoviek metrov ďalej smerom k mestu Krompachy. Niektorí obyvatelia susednej ulice si myslia, že 
sa im mesto „natiahlo“. „Tabule v oboch smeroch zmizli z večera do rána. Každé ráno tadiaľ chodím do práce. 
Dlhšiu dobu tam neboli. Už ich máme, no vyzerá to tak, že sa nám naše mesto zväčšilo,“ poznamenal Pavol z 
Vajanského ulice. 

Plánovaná výstavba i bezpečnosť chodcov 
Osadenie či zmena týkajúca sa dopravných značiek, vrátane spomínaných tabúľ osadených popri štátnej 

ceste, je v kompetencii Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Spišská Nová Ves. Samotná 
realizácia zmeny bola už v rukách Správy ciest Košického samosprávneho kraja, pracovisko Spišská Nová Ves. 

Ako uviedol vedúci strediska Pavol Sedlák, mesto Spišské Vlachy požiadalo príslušný cestný orgán o zmenu 
dopravnej značky. Okresný dopravný inšpektorát v Spišskej Novej Vsi žiadosti vyhovel a povolil presun trvalého 

dopravného značenia – začiatok a koniec obce na ceste druhej triedy na Vajanského ulici. „Rozhodnutie bolo 
vydané z dôvodu plánovanej výstavby v tejto časti mesta a pre zvýšenie bezpečnosti chodcov. Zväčšenie 
zastavaného územia nemusí nevyhnutne predstavovať zväčšenie katastra obce či mesta,“ doplnil P. Sedlák. 

Skoršie brzdenie 
Nové umiestnenie tabúľ istý čas „potrápi“ aj vodičov. Najmä tých, ktorí pravidelne prechádzajú týmto úsekom. 

Všimli sme si, že vodiči na brzdy šliapali neskôr, až v úseku pôvodného osadenia tabúľ. Tak, ako boli zvyknutí. 
MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Smižianka navrhla šaty pre Naj folkovú nevestu 
[26.04.2018; Korzár; REGIÓN; s. 8; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

OBUTÉ MALA TENISKY, LEBO NAJVIAC PRIPOMÍNAJÚ KRPCE 
Iveta Košíková zo Smižian sa môže pochváliť krásnym prvenstvom. Navrhla a vymaľovala šaty pre nevestu. 

Nie však hocijakú. 
SMIŽANY. Inšpirovala sa slovenským folklórom a zvíťazila v kategórii Naj folková nevesta roka. Súťažilo sa v 

Nitre. V jednom roku spolu s kaderníčkou uspela v kategórii vizáž. Išlo o dokonalú premenu vizáže modelky. 
Ivetkin čepiec bol dokonca na titulke časopisu, špeciálneho vydania pre nevesty. Kaderníčka ju zmenila na 



nepoznanie. Iveta navrhla šaty. V ďalšom roku už skúsili šťastie v spomínanej súťaži neviest. Rada navrhuje 
súpravy na čepčenie pre nevesty. Bolo teda prirodzené, že súčasťou jej víťazného modelu bola práve parta. O 
prvenstvo bojovalo 73 návrhov neviest v šiestich kategóriách. Folk nevesta bola doménou Ivety a jej trojčlenného 
tímu. S vizážistkou komunikovala iba prostredníctvom mailov. Konečnú podobu návrhu šiat dolaďovali až na 
súťaži. 

Na nohách mala nevesta tenisky 
„Vizážistka chcela, aby naša folk nevesta mala obuté tenisky. Tie najviac pripomínajú krpce, ktoré kedysi 

dievčatá nosili. Preto šaty museli byť kratšie, aby bolo tenisky vidieť. Museli byť aj zaujímavo zdobené, aby na 
prvý pohľad zaujali. To bol prvý moment, od ktorého sa návrh šiat odvíjal,“ priblížila Smižianka. Návrhárka 
netušila, aká modelka si bude šaty obliekať. Rozhodla sa pre šaty áčkového strihu a univerzálnu veľkosť. Šaty 
navrhovala postupne, maľovala ich po častiach, krajčírka Katka Hrubiznová z Arnutoviec (okres Spišská Nová 
Ves) ich zošívala. „Nalietala som sa doslova desiatky kilometrov, ako som šaty prenášala zo Smižian do 

Arnutoviec a späť,“ poznamenala Iveta. Šaty pre nevestu majú krásnu tylovú sukňu. Nechýba opasok. Na šatách 
pracovala s prestávkami takmer pol roka. 

Farby bohatstva 
Vizáž bola v rukách Eleny Stachovej z Púchova. Iveta si naskicovala tradičné ornamenty zo Spiša. Všetky ich 

však farebne upravovala a dolaďovala podľa vlastného návrhu. Farebne vytvárajú príjemnú kombináciu. Nechýba 
červená farba na rukávoch, ktorá má ochrannú funkciu. Zlatá na sukni predstavuje bohatstvo. Nechýbajú flitre. 
„Nevesty si kedysi samy vyšívali svoje šaty. Čím pestrejšie a farebnejšie, tým bola nevesta bohatšia. Aj flitre boli 
znakom bohatstva.“ Dominantou šiat je parta. Vysoký zdobený čepiec. Inšpiráciu čerpala z party z Liptova. 
Nechýbajú kvietky, stuhy, sklenené kamienky. „Parta je dosť ťažká. Kaderníčka musela navrhnúť účes, ktorý by ju 
celú podopieral, aby z hlavy nespadla,“ vysvetlila. Už počas prípravy – česanie modelky, vizáž a obliekanie 
vzbudzovala folková nevesta pozornosť. Mnohí návštevníci si ju fotili, dostala sa aj medzi desiatku najkrajších 
neviest. „Nechcelo sa nám veriť, keď našu nevestu vyhlásili za víťazku. Modelka, mladé dievča, ktoré sme mali, 
bola nadšená. Veľmi sme sa tešili.“ Iveta nám ešte prezradila, že už teraz sa pripravuje na ďalšiu súťaž vizáže na 
jeseň tohto roka. A začiatkom toho budúceho pôjde spolu so svojím tímom obhájiť tohtoročné víťazstvo. 

MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Obvinený zostáva vo väzbe 
[25.04.2018; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Zuzana Závodská;Jozef Dúbravský] 

 
 

Zuzana Závodská, moderátorka: "Muž obvinený z neoprávneného zaobchádzania so zakázanými anabolikami 
sa pokúsil dostať na slobodu, okresný súd v Spišskej Novej Vsi požiadal o prepustenie. Vyšetrovanie 

rozsiahleho prípadu pritom ešte nie je dokončené. Verejnosť sa o anabolickej kauze z východu Slovenska 
dozvedela vo februári, polícia vtedy zverejnila, že zachytila zakázané látky za najmenej 135-tisíc eur." 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: "Prevalilo sa to 8. februára po roku operatívnej práce policajtov. Na tejto ceste 
medzi Spišskou Novou Vsou a Harichovcami zastavili auto, za volantom sedel muž, ktorý vlastní v Spišskej 
Novej Vsi fitness centrum. Už pri prehliadke auta našli policajti niekoľko balení zakázanej látky podporujúcej rast 

svalovej hmoty. Pokračovali raziou vo fitness centre a tam našli ďalšie. Zadržali štyroch mužov a neskôr v 
Košiciach aj známeho kulturistu. Väčšinu z nich po dokončení nevyhnutných procesných úkonov prepustili. Len 
41-ročný majiteľ fitness centra putoval do vyšetrovacej väzby s obvinením pre zločin neoprávneného 
zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom." 

(začiatok archívneho záznamu, 13.2.2018) 
Juraj Leško, riaditeľ KR PZ v Košiciach: “Pri domových prehliadkach bolo celkom nájdených 120 druhov liečív 

a farmaceutík v celkových počtoch 526 krabičiek liekov, viac ako 57-tisíc tabletiek a skoro 1280 ampuliek s 
rôznymi anabolickými látkami.” 

(koniec archívneho záznamu, 13.2.2018) 
Jozef Slivenský: “Po viac ako dvoch mesiacoch sa majiteľ fitness centra chcel dostať z väzby na slobodu. 

Požiadal o prepustenie a to aj napriek tomu, že polícia vyšetrovanie prípadu ešte neuzavrela a zrejme ani tak 
skoro neuzavrie.” 

Jana Mesárová, hovorkyňa KR PZ v Košiciach, (telefonát): “Vyšetrovanie v danej veci naďalej prebieha, 
naďalej prebiehajú expertízy a procesné úkony.” 

Jozef Slivenský: “Obvinenému na chodbe súdnej budovy do reči s novinármi nebolo a vyjadriť sa odmietol aj 
jeho právny zástupca. Záruku za správanie sa obvineného doručilo súdu isté občianske združenie a aj on sám dal 
sudcovi písomný sľub a požiadal o nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka. Sudca sa 
však s obsahom žiadosti o prepustenie nestotožnil. Obvinený teda zatiaľ zostáva vo vyšetrovacej väzbe, voči 
tomuto rozhodnutiu však podľa sťažnosť.” 

[Späť na obsah] 

 
 



6. Návštevníkov Slovenského raja pribúda, posilnia tam spoje 
[25.04.2018; dobrenoviny.sk; 15:28; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/130610/navstevnikov-slovenskeho-raja-pribuda-posilnia-tam-spoje 

 
 

Trasa liniek bude viesť z mesta Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické stredisko Čingov, obce 

Spišské Tomášovce, Letanovce, Spišský Štvrtok a Vydrník, kde je napojenie na osobné vlaky. 
Národná prírodná rezervácia Zejmarská roklina je jediná sprístupnená tiesňava v južnej časti Národného 

parku Slovenský raj. — Foto: TASR/Dušan Hein 
Spišská Nová Ves 25. apríla (TASR) - Národný park Slovenský raj je v jarnom období a najmä počas letnej 

sezóny čoraz vyhľadávanejšou turistickou destináciou. Jeho dostupnosť osobnými automobilmi je však limitovaná 
veľkosťou parkovísk v jednotlivých turistických centrách, na čo reaguje Oblastná organizácia cestovného ruchu 
(OOCR) Slovenský raj & Spiš posilnením spojov. 

“V spolupráci s dopravcom eurobus, a. s., Košice a Košickým samosprávnym krajom v aktuálnom roku už po 
tretí raz podporíme posilnené verejné autobusové spoje do najvyhľadávanejších stredísk Slovenského raja. Tie 
budú premávať počas najbližších predĺžených víkendov, konkrétne 28. apríla až 1. mája a 5. až 8. mája a 
následne aj počas letných víkendov a sviatkov od 1. júna do 31. augusta,” konkretizoval Martin Pižem z OOCR 
Slovenský raj & Spiš. 

Trasa liniek bude viesť z mesta Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické stredisko Čingov, obce 

Spišské Tomášovce, Letanovce, Spišský Štvrtok a Vydrník, kde je napojenie na osobné vlaky, až do Hrabušíc, 
Betlanoviec, Hrabušickej píly a späť. “Posilnené spoje sa v tomto roku stali súčasťou grafikonu verejnej dopravy 
spoločnosti eurobus, a.s., a výška cestovného sa bude odvíjať od štandardných taríf dopravcu. Predmetné spoje 
môžu návštevníci nájsť na internetovej stránke, ide o linky číslo 37, 40, 42, 44 a 47, resp. číslo 82 a 84,” doplnil 
Pižem. 

OOCR verí, že tieto spoje budú pre návštevníkov regiónu užitočné a že ich využijú v čo najväčšej miere. Nový 
grafikon je platný od 28. apríla. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Návštevníkov Slovenského raja pribúda, posilnia tam spoje 
[25.04.2018; teraz.sk; .SK; 14:13; TASR;Dominika Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/navstevnikov-slovenskeho-raja-pribuda/321617-clanok.html 

 
 

Trasa liniek bude viesť z mesta Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické stredisko Čingov, obce 

Spišské Tomášovce, Letanovce, Spišský Štvrtok a Vydrník, kde je napojenie na osobné vlaky. 
Spišská Nová Ves 25. apríla (TASR) - Národný park Slovenský raj je v jarnom období a najmä počas letnej 

sezóny čoraz vyhľadávanejšou turistickou destináciou. Jeho dostupnosť osobnými automobilmi je však limitovaná 
veľkosťou parkovísk v jednotlivých turistických centrách, na čo reaguje Oblastná organizácia cestovného ruchu 
(OOCR) Slovenský raj & Spiš posilnením spojov. 

“V spolupráci s dopravcom eurobus, a. s., Košice a Košickým samosprávnym krajom v aktuálnom roku už po 
tretí raz podporíme posilnené verejné autobusové spoje do najvyhľadávanejších stredísk Slovenského raja. Tie 
budú premávať počas najbližších predĺžených víkendov, konkrétne 28. apríla až 1. mája a 5. až 8. mája a 
následne aj počas letných víkendov a sviatkov od 1. júna do 31. augusta,” konkretizoval Martin Pižem z OOCR 
Slovenský raj & Spiš. 

Trasa liniek bude viesť z mesta Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické stredisko Čingov, obce 

Spišské Tomášovce, Letanovce, Spišský Štvrtok a Vydrník, kde je napojenie na osobné vlaky, až do Hrabušíc, 
Betlanoviec, Hrabušickej píly a späť. “Posilnené spoje sa v tomto roku stali súčasťou grafikonu verejnej dopravy 
spoločnosti eurobus, a.s., a výška cestovného sa bude odvíjať od štandardných taríf dopravcu. Predmetné spoje 
môžu návštevníci nájsť na internetovej stránke, ide o linky číslo 37, 40, 42, 44 a 47, resp. číslo 82 a 84,” doplnil 
Pižem. 

OOCR verí, že tieto spoje budú pre návštevníkov regiónu užitočné a že ich využijú v čo najväčšej miere. Nový 
grafikon je platný od 28. apríla. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Hľadáte manuálnu prácu so zárobkom nad tisíc eur? Tu sú najnovšie ponuky 
[25.04.2018; hnonline.sk; hnonline; 12:51; kok] 

https://www.dobrenoviny.sk/c/130610/navstevnikov-slovenskeho-raja-pribuda-posilnia-tam-spoje
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https://hnonline.sk/expert/1734561-hladate-manualnu-pracu-so-zarobkom-nad-tisic-eur-tu-su-najnovsie-
ponuky 

 
 

Mechanik/elektrikár 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1438603/mechanik-elektrikar 
Mzda: od 1200 do 1300 E za mesiac 
Spoločnosť: MIKONA, s r.o. 
Miesto: Bratislava-Ružinov 
Montážnik  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1450289/montaznik 
Mzda: do 1000 E za mesiac 
Spoločnosť: AlfaCAD s. r. o. 
Miesto: Bratislava-Nové Mesto, Blatná na Ostrove, okres Dunajská Streda 
Zvárač  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1455317/zvarac 
Mzda: od 900 do 1240 E za mesiac 
Spoločnosť: Fortaco s. r. o. 
Miesto: Holíč, okres Skalica 
Manipulačný pracovník  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1448063/manipulacny-pracovnik 
Mzda: 1070 E za mesiac 
Spoločnosť: BETA - CARS, s. r. o. 
Miesto: Sládkovičovo 
Výrobný technik  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1450232/vyrobny-technik 
Mzda: od 1000 do 1150 E mesačne 
Spoločnosť: TAPLAST SK, s.r.o. 
Miesto: Levice 
Operátor vstrekolisu - Nové 

Zámky 
 

Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1448426/operator-vstrekolisu-
nove-zamky 

Mzda: od 900 E za mesiac 
Spoločnosť: Work Service Slovakia, s.r.o. 
Miesto: Nové Zámky 
Strojný zámočník  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1458402/strojny-zamocnik 
Mzda: dohodou 
Spoločnosť: SALAMANDER TJS, s. r. o. 
Miesto: Nové Mesto nad Váhom 
Kontrolór/ka  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1446304/kontrolor-ka 
Mzda: dohodou 
Spoločnosť: RONSON PLASTICS s.r.o. 
Miesto: Myjava 
Operátor výroby - Kysucké 

Nové Mesto 
 

Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1410951/operator-vyroby-
kysucke-nove-mesto 

Mzda: od 1000 E za mesiac 
Spoločnosť: BEE Group, s.r.o. 
Miesto: Kysucké Nové Mesto 
Konštruktér, strojný inžinier  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1221507/konstrukter-strojny-

inzinier 
Mzda: od 800 do 1200 E za mesiac 
Spoločnosť: ESCAD Slovakia, s.r.o. 
Miesto: Martin 
Sústružník  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1457862/sustruznik 
Mzda: od 700 do 1000 E za mesiac 
Spoločnosť: DIAGO SF s.r.o. 

https://hnonline.sk/expert/1734561-hladate-manualnu-pracu-so-zarobkom-nad-tisic-eur-tu-su-najnovsie-ponuky
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Miesto: Brezno 
Špecialista externého 

zabezpečenia kvality 
 

Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1454424/specialista-externeho-
zabezpecenia-kvality 

Mzda: od 800 do 1000 E za mesiac 
Spoločnosť: Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 
Miesto: Žiar nad Hronom 
Výrobný manažér  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1458464/vyrobny-manazer 
Mzda: od 800 do 1700 E za mesiac 
Spoločnosť: SILFER STEEL s.r.o. 
Miesto: Svit, okres Poprad 
Obsluha horizontálej frézy  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1453143/obsluha-horizontalej-

frezy 
Mzda: od 1000 do 1300 E za mesiac 
Spoločnosť: PL - PROFY spol. s r.o. 
Miesto: Orlov, okres Stará Ľubovňa 
Nástrojár  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1457884/nastrojar 
Mzda: dohodou 
Spoločnosť: SEZ Krompachy a.s. 
Miesto: Krompachy, okres Spišská Nová Ves 

Lakovač  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1450482/lakovac 
Mzda: od 1000 E mesačne 
Spoločnosť: ROŠERO - P, s.r.o. 
Miesto: Spišská Nová Ves 

ZDROJ: ISTP 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Inklúziu marginalizovaných rómskych komunít podporia národné projekty 
[25.04.2018; dobrenoviny.sk; 12:47; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/130578/inkluziu-marginalizovanych-romskych-komunit-podporia-narodne-
projekty 

 
 

V roku 2017 sa začala realizácia národného projektu zameraného na terénnu a sociálnu prácu, podporu 
komunitných centier i vysporiadavanie pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách. 

Na snímke splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz. — Foto: TASR/Pavol Neubauer 
Bratislava 25. apríla (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) a jeho 

úrad sa v roku 2017 venoval rozbehu štyroch národných projektov, realizujúcich opatrenia zamerané na 
začlenenie marginalizovaných rómskych komunít do majoritnej spoločnosti. Vyplýva to zo správy o činnosti 
splnomocnenca a jeho úradu v minulom roku, ktorú v stredu zobrala vláda na vedomie. 

"V roku 2017 sa začala realizácia národného projektu zameraného na terénnu a sociálnu prácu, podporu 
komunitných centier i vysporiadavanie pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách. Začal sa tiež 
realizovať projekt venovaný monitorovaniu a hodnoteniu inkluzívnych politík a ich dopadu na marginalizované 
rómske komunity,“ uvádzajú autori správy. Tú na rokovanie vlády predložil premiér Peter Pellegrini(Smer-SD), v 
súčasnosti povereným riadením Ministerstva vnútra (MV) SR, pod ktoré úrad rómskeho splnomocnenca patrí. 

Autori správy poukazujú i na to, že v závere roka inicioval rezort vnútra i výzvu zameranú na podporu 
predprimárneho vzdelávania rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Pri implementovaní Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 predložil v roku 2017 Ravaszov úrad 
vláde aktualizované akčné plány tohto základného strategického materiálu, týkajúce sa oblasti vzdelávania, 
bývania, zamestnanosti i zdravia. „Úrad takisto predložil i nový akčný plán pre oblasť finančného začlenenia, 
oblasť nediskriminácie a iniciatívy integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie,“ uvádza sa v materiáli. 

V dokumente sa bilancuje aj realizovaná výzva MV na predkladanie žiadostí o podporu sociálnych a 
kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Za rok 2017 bolo podporených 
celkovo 88 projektov v celkovej výške dotácie 517.200 eur. Schválené žiadosti sa týkali rekonštrukcie nájomných 
bytov či technickej infraštruktúry v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, taktiež výchovno-

https://www.dobrenoviny.sk/c/130578/inkluziu-marginalizovanych-romskych-komunit-podporia-narodne-projekty
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vzdelávacích projektov pre mladých Rómov i budovania partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a 
kultúrnych potrieb a mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. 

Správa takisto informuje, že v roku 2017 splnomocnenec Ravasz osobne navštívil 69 lokalít s 
marginalizovanými rómskymi komunitami. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity má celoslovenskú pôsobnosť aj prostredníctvom 
regionálnych kancelárií v mestách Banská Bystrica, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Nitra, Prešov, 
Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Svidník. K 31. decembru 2017 bol celkový počet zamestnancov úradu 

76, z toho 32 v Bratislave a 44 na regionálnych pracoviskách. 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Inklúziu marginalizovaných rómskych komunít podporia národné projekty 
[25.04.2018; teraz.sk; .SK; 12:35; TASR;Dominika Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/slovensko/inkluziu-marginalizovanych-romskych-komu/321589-clanok.html 

 
 

V roku 2017 sa začala realizácia národného projektu zameraného na terénnu a sociálnu prácu, podporu 
komunitných centier i vysporiadavanie pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách. 

Bratislava 25. apríla (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) a jeho 
úrad sa v roku 2017 venoval rozbehu štyroch národných projektov, realizujúcich opatrenia zamerané na 
začlenenie marginalizovaných rómskych komunít do majoritnej spoločnosti. Vyplýva to zo správy o činnosti 
splnomocnenca a jeho úradu v minulom roku, ktorú v stredu zobrala vláda na vedomie. 

"V roku 2017 sa začala realizácia národného projektu zameraného na terénnu a sociálnu prácu, podporu 
komunitných centier i vysporiadavanie pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách. Začal sa tiež 
realizovať projekt venovaný monitorovaniu a hodnoteniu inkluzívnych politík a ich dopadu na marginalizované 
rómske komunity,“ uvádzajú autori správy. Tú na rokovanie vlády predložil premiér Peter Pellegrini(Smer-SD), v 
súčasnosti povereným riadením Ministerstva vnútra (MV) SR, pod ktoré úrad rómskeho splnomocnenca patrí. 

Autori správy poukazujú i na to, že v závere roka inicioval rezort vnútra i výzvu zameranú na podporu 
predprimárneho vzdelávania rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Pri implementovaní Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 predložil v roku 2017 Ravaszov úrad 
vláde aktualizované akčné plány tohto základného strategického materiálu, týkajúce sa oblasti vzdelávania, 
bývania, zamestnanosti i zdravia. „Úrad takisto predložil i nový akčný plán pre oblasť finančného začlenenia, 
oblasť nediskriminácie a iniciatívy integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie,“ uvádza sa v materiáli. 

Splnomocnenec v tejto súvislosti upozorňuje aj na konkrétne legislatívne výsledky. “V spolupráci s 
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa nám podarilo presadiť zmenu zákona o 
pozemkových úpravách, vďaka čomu od 1. septembra 2017 už starostovia môžu vykonať jednoduché pozemkové 
úpravy pod rómskymi osadami. To následne môže uľahčiť aj dobudovanie infraštruktúry a to napríklad prístupom 
k pitnej vode, ku kanalizácii alebo k prístupovej ceste,“ uviedol Ravasz. ”Ďalším úspešným legislatívnym krokom 
je zmena kvalifikačných podmienok pre terénnych pracovníkov, ktorá zvyšuje možnosť zamestnať v projektoch 
terénnej práce miestnu pracovnú silu priamo z rómskych komunít,“ dodal. 

Vyzdvihol i aktivity úradu zamerané aj na zvyšovanie zamestnanosti a to najmä na vytváranie pomocných 
profesií, ktoré dokážu následne pomôcť komunite rásť. „Do marca 2018 sa nám podarilo vytvoriť pracovné miesta 
pre 1405 ľudí. Našou snahou je, aby tieto vytvorené miesta boli do budúcna udržateľné aj po skončení 
financovania projektov. Napríklad v prípade úspešného projektu Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), 
ktorá funguje v 145 obciach a sú v nej zamestnaní prevažne Rómovia, je vízia, aby títo pracovníci prešli do stálej 
štátnej služby ako asistenti policajtov“ spresnil Ravasz. 

V dokumente sa bilancuje aj realizovaná výzva MV na predkladanie žiadostí o podporu sociálnych a 
kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Za rok 2017 bolo podporených 
celkovo 88 projektov v celkovej výške dotácie 517.200 eur. Schválené žiadosti sa týkali rekonštrukcie nájomných 
bytov či technickej infraštruktúry v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, taktiež výchovno-
vzdelávacích projektov pre mladých Rómov i budovania partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a 
kultúrnych potrieb a mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. 

Správa takisto informuje, že v roku 2017 splnomocnenec Ravasz osobne navštívil 69 lokalít s 
marginalizovanými rómskymi komunitami. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity má celoslovenskú pôsobnosť aj prostredníctvom 
regionálnych kancelárií v mestách Banská Bystrica, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Nitra, Prešov, 
Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Svidník. K 31. decembru 2017 bol celkový počet zamestnancov úradu 

76, z toho 32 v Bratislave a 44 na regionálnych pracoviskách. 
Prečítajte si aj: 
Pedagógovia ukončili program vzdelávania žiakov v rómskych komunitách 
Dotáciou podporila vláda vlani 95 projektov na podporu Rómov 

[Späť na obsah] 

http://www.teraz.sk/slovensko/inkluziu-marginalizovanych-romskych-komu/321589-clanok.html
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V roku 2017 sa začala realizácia národného projektu zameraného na terénnu a sociálnu prácu, podporu 
komunitných centier i vysporiadavanie pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách. 

Bratislava 25. apríla (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) a jeho 
úrad sa v roku 2017 venoval rozbehu štyroch národných projektov, realizujúcich opatrenia zamerané na 
začlenenie marginalizovaných rómskych komunít do majoritnej spoločnosti. Vyplýva to zo správy o činnosti 
splnomocnenca a jeho úradu v minulom roku, ktorú v stredu zobrala vláda na vedomie. 

"V roku 2017 sa začala realizácia národného projektu zameraného na terénnu a sociálnu prácu, podporu 
komunitných centier i vysporiadavanie pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách. Začal sa tiež 
realizovať projekt venovaný monitorovaniu a hodnoteniu inkluzívnych politík a ich dopadu na marginalizované 
rómske komunity,“ uvádzajú autori správy. Tú na rokovanie vlády predložil premiér Peter Pellegrini(Smer-SD), v 
súčasnosti povereným riadením Ministerstva vnútra (MV) SR, pod ktoré úrad rómskeho splnomocnenca patrí. 

Autori správy poukazujú i na to, že v závere roka inicioval rezort vnútra i výzvu zameranú na podporu 
predprimárneho vzdelávania rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Pri implementovaní Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 predložil v roku 2017 Ravaszov úrad 
vláde aktualizované akčné plány tohto základného strategického materiálu, týkajúce sa oblasti vzdelávania, 
bývania, zamestnanosti i zdravia. „Úrad takisto predložil i nový akčný plán pre oblasť finančného začlenenia, 
oblasť nediskriminácie a iniciatívy integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie,“ uvádza sa v materiáli. 

V dokumente sa bilancuje aj realizovaná výzva MV na predkladanie žiadostí o podporu sociálnych a 
kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Za rok 2017 bolo podporených 
celkovo 88 projektov v celkovej výške dotácie 517.200 eur. Schválené žiadosti sa týkali rekonštrukcie nájomných 
bytov či technickej infraštruktúry v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, taktiež výchovno-
vzdelávacích projektov pre mladých Rómov i budovania partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a 
kultúrnych potrieb a mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. 

Správa takisto informuje, že v roku 2017 splnomocnenec Ravasz osobne navštívil 69 lokalít s 
marginalizovanými rómskymi komunitami. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity má celoslovenskú pôsobnosť aj prostredníctvom 
regionálnych kancelárií v mestách Banská Bystrica, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Nitra, Prešov, 
Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Svidník. K 31. decembru 2017 bol celkový počet zamestnancov úradu 

76, z toho 32 v Bratislave a 44 na regionálnych pracoviskách. 
Prečítajte si aj: 
Pedagógovia ukončili program vzdelávania žiakov v rómskych komunitách 
Dotáciou podporila vláda vlani 95 projektov na podporu Rómov 

[Späť na obsah] 
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Na Juraja sa vraj zem otvára. Tak vravievali naši predkovia, keď videli, ako z tajomných skrýš vyliezajú tí naši 
zvierací spoluobyvatelia, ku ktorým má človek zakorenený odpor a pred ktorými má strach – hady. Táto jar sa 
poponáhľala, takže aj tieto tvory opustili zimné skrýše skôr ako po iné roky. 

Brrrr… – strasie určite mnohých už pohľad na fotografiu hada, hoci – a to musím hneď na úvod podčiarknuť – 
žijú medzi nami aj takí, pre ktorých je had rovnakým domácim maznáčikom ako pre iných pes alebo mačka. 
Teraristi sa však venujú predovšetkým chovu cudzokrajných, exotických druhov. Bez toho, že by som sa hral na 
odborníka, dovolím si v skratke priblížiť tie druhy hadov, s ktorými sa môžeme stretnúť na vychádzke do našej 
prírody a doplniť k nim informácie z rôznych odborných publikácií alebo internetových stránok. 

V legendách i mytológii 
Vari niet zvieraťa, ktoré by tak výrazne zasiahlo do myslenia človeka ako práve had. Kobra je častým 

symbolom egyptských bohov a faraónov, starí Egypťania v nej videli dušu predkov. V závitoch mocného kobrieho 
tela býva zobrazovaný indický boh Višnu a Budhove sochy bývajú často na podstavci v tvare stočenej kobry. 
Hadie kulty zohrávali významnú úlohu aj v živote amerických, afrických či austrálskych domorodcov a tamojší 

http://www.teraz.sk/slovensko/inkluziu-marginalizovanych-romskych-komu/321589-clanok.html
https://dennikn.sk/blog/1105907/aj-hady-patria-do-prirody/


šamani dokázali veľmi efektívne využívať strach ľudí pred plazmi. Aj starí Gréci si rozprávali báje o obrovských 
hadích príšerách a s jednou z nich, s Hydrou, mal čo robiť sám Herkules. Zároveň však verili v liečivú silu hadej 
polievky, vo výmene hadej kože videli znovuzrodenie a liek na dlhý život a tak nečudo, že sa had ako symbol 
dostal do znaku lekárstva. Hady a draky patria aj do života východoázijských národov, kde vám ponúknu hadí 
likér so „zaručenou” liečivou silou. Ktovie, možno na tom bude štipka pravdy, lebo aj dnešná moderná medicína 
využíva hadie jedy na prípravu účinných medikamentov pri liečbe tuberkulózy, rakoviny a iných chorôb. A keď už 
zachádzame do histórie a mytológie, nemôžeme obísť ani ten najznámejší príbeh, v ktorom had podal Eve 
hriešne jablko. 

Had – súčasť zdravého domova a záruka prosperity 
Ani slovenské bájoslovie nie je na plazy a hady skúpe. Drakmi, ktoré si pochutnávali na krásnych princeznách, 

sa to hmýri v rozprávkach, strašné hady sú strážcami tajomných pokladov, o ktorých kolovali povesti, prenášajúce 
sa cez stáročia z pokolenia na pokolenie. 

Aj naši predkovia mali síce k plazom zakorenený odpor, ale na druhej strane si uvedomovali, že tieto tvory 
zohrávajú významnú úlohu pri ochrane ich domu a hospodárstva pred hrabošmi a myšami. Zistili, že taká užovka, 
ba dokonca i vretenica, dokáže narobiť s hlodavcami ráznejší poriadok ako lenivý kocúr, ktorý neraz len čaká, čo 
mu gazdiná ponúkne na miske a správa sa ako rozprávkový Tom. V „domácom“ hadovi videli starí Slovania dušu 
prvého gazdu ako záruku prosperity. Rezbári s obľubou vyrezávali hada do držadla palice, čo malo podporiť 
magické sily, ale aj autoritu jej majiteľa. 

Hada „domovika“ spomína v jednom svojom blogu aj známy ochranca karpatskej prírody Juraj Lukáč. Dovolím 
si odcitovať jeho spomienku: „Raz som sa ako malý chlapec hral pri kameňoch, na ktorých stála babkina 
drevenica, a spod jedného kameňa na mňa kukol had so zlým pohľadom. Zľakol som sa a hodil som do hada 
prvú skalu, čo som mal po ruke. Odveta nedala na seba dlho čakať. Nie zo strany hada, ale od mojej múdrej 
babky: Co ši šaľeni, durak jeden duracki, to jake moresi? – jej šariština bola mäkká, aj keď sa hnevala. – Šak to 
had domovik, ty hrešľivec! – A tak som sa prvý raz stretol s hadom domovikom. Odvtedy som ho videl veľakrát, 
ale trvalo roky kým som si zvykol, že had domovik mi nikdy nič neurobí a nemusím sa ho báť. Naopak. Had 
domovik je obyčajne drobný starček, ale cez deň sa ľuďom ukazuje ako had. Veľmi rád oddychuje pod domom 
presne pod pecou. Aby mu bolo teplo. Stará sa o dom a o blahobyt jeho obyvateľov. Špeciálne ochraňuje 
novorodencov, preto babka moju mamu položila po narodení na prah izby, kde bola pec, aby sa had domovik s 
mamou bližšie zoznámil. Ochrana domu hadom domovikom nie je samozrejme zadarmo, a tak pri stavbe domu, 
pod kamene, na ktorých stavali drevenicu, babka s dedkom pre hada domovika uložili zrno. Domovik sa vie aj 
poriadne nahnevať a babka si ho po mojom incidente musela udobrovať. Keďže sa dožila takmer stovky, 
predpokladám, že domovik sa dlho nehneval. Teraz už viem veľmi dobre, že ten had je užovka obojková, náš 
najbežnejší, nejedovatý had.“ 

Ohrození človekom 
Dalo by sa povedať, že človek žil s hadmi v prijateľnej symbióze. Novšia doba sa však stala pre plazy 

skutočnou pohromou. Človek ich už nepotrebuje na ochranu dvora, poľa či záhrady, veď na myši a hraboše má 
pasce a jedy, tak načo by mu boli tie odporné plaziace sa tvory? Skutočnou pohromou pre plazy sa stala zmena 
hospodárenia, nástup novej techniky, chemické prípravky a celková zmena životného prostredia, výstavba 
komunikácií, regulácia tokov i lesných porastov, výstavba rekreačných zariadení na brehoch riek a jazier… Hady 
patria medzi najohrozenejšie prvky našej fauny, stávajú sa obeťami jarného vypaľovania tráv, končia pod 
kolesami áut, keďže vyhriaty asfalt ich prirodzene láka, pritom ich príroda neobdarila schopnosťami, aby túto 
novodobú prekážku vo svojom teritóriu prekonali dostatočne rýchlo. 

Na svete žije okolo 2 400 druhov hadov, z nich asi 400 je vyzbrojených jedovými zubmi. Keďže ich život je 
viazaný na príjem energie dodávanej slnečnými lúčmi, rozšírenie hadov sa sústreďuje do tropických oblastí a len 
skromná časť prechádza do miernych pásiem. U nás žije len päť druhov, z nich je vyzbrojený jedovým aparátom 
iba jeden – známa vretenica. Vzhľadom na ich úbytok sú všetky v zozname živočíchov, ktoré spadajú pod 
zákonnú ochranu. 

So žltou „korunkou” 
U nás sa najčastejšie stretneme s užovkou obojkovou (Natrix natrix), a to nielen v prírode, keďže sa nám 

priplazí aj do záhrady či do dvora, na čo – bohužiaľ – často doplatí životom. Môžeme ju sledovať, ako pláva s 
hlavou nad vodnou hladinou. Práve brehy riek, potokov a jazier a močiare sú jej obľúbeným domovom. Ak sa jej 
podarí dospieť, môže dorásť do dĺžky jeden a pol metra. Jej telo býva obyčajne sivo- alebo olivovozelené s 
tmavými škvrnami po bokoch. Veľmi ľahko ju spoznáme podľa bielych, žltých až oranžových polmesiačikov za 
hlavou. Práve v nich videli naši predkovia „korunku” bájnych hadov. Jej najobľúbenejšou potravou sú žaby a iné 
obojživelníky. Keďže nie je schopná korisť usmrtiť, ten, kto mal možnosť pozorovať užovku obojkovú pri jej 
„obede”, nezriedka nadobudne pocit odporu. Všimol si to už veľký znalec prírody Alfred Edmund Brehm, ktorý žil 
v 19. stor. „Najmä keď akosi nešikovne chytí žabu za zadnú nohu, žaba hádže sebou a žalostne sa ozýva,” píše v 
Živote zvierat. „Užovke sa prichodí veľa namáhať, aby pevne držala pohyblivú korisť, predsa sa jej len veľmi 
zriedkakedy podarí vyslobodiť z pysku neúprosnej útočníčky. Často trvá niekoľko hodín, kým prehltne skokana 
hnedého.” Nuž, aj takáto krutá – z pohľadu človeka – vie byť príroda. 

Na druhej strane aj užovka má veľa nepriateľov, ktorí na ňu číhajú ako na vítanú korisť. Medzi jej obranné 
inštinkty patrí predstieranie smrti: ustrnie s bruchom hore, vyvrátenou hlavou, otvorenou papuľou a s vyplazeným 
jazykom, pričom súčasne pokazí útočníkovi chuť vylúčením smradľavého sekrétu z kloakálnych žliaz. Tento reflex 
môže dobre fungovať v prírode, ale ak ho využije na frekventovanej asfaltke, je len otázkou času, kedy sa 
dostane pod koleso auta. 

Užovky obojkové žijú vo vhodných podmienkach po celom Slovensku do výšky okolo 1 000 m n. m. Na jar, v 
čase pohlavnej aktivity, ich môžeme objaviť na jednom mieste aj vo väčšom počte. 



Nemajú ju radi rybári 
Na vodné prostredie je viazaná užovka fŕkaná (Natrix tesselata). Výborne pláva, aj sa ponára, čo využíva pri 

love rýb, ktoré sú jej hlavnou potravou. Údajne sa dokáže ponoriť až do hĺbky 4 metrov a vo vode, do ktorej sa 
snaží zmiznúť aj vtedy, keď sa cíti ohrozená, vydrží aj štvrťhodinu. Dorastie do jedného metra. Farebne je 
nenápadná, sivo až olivovo zelená, ale aj s hnedými či čiernymi odtieňmi, s tmavými škvrnami, ktoré môžu tvoriť 
šachovnicu alebo priečne pruhy a v záhlaví V-éčko. U nás sa vyskytuje najmä pri Dunaji a na dolných tokoch 
ďalších väčších riek. Úpravami ich brehov stráca prirodzený domov a ak sa priplazí k nádržiam s rybou mlaďou, 
nezriedka ju rybári zlikvidujú ako „škodnú”. V oblasti Kaspického jazera sa tieto užovky v minulosti lovili pre 
potreby kožiarskeho priemyslu. Z rokov 1931 – 32 pochádza údaj, že len na Apšeronskom polostrove hadí lovci 
pochytali okolo 60 000 užoviek fŕkaných. 

Užovka hladká dopláca na zafarbenie 
Ďalší druh našich hadov – užovka hladká (Coronella austriaca) – má jednoducho smolu. Príroda ju v dobrom 

úmysle obdarila zafarbením, škvrnami, ktorými niekedy pripomína jedovatú vretenicu. Navyše vo chvíli, keď sa cíti 
ohrozená, vypúšťa páchnucu tekutinu a zúrivo syčí a hryzie. Ak k tomu pridáme vlastný strach, ktorý má veľké 
oči, nečudo, že si túto užovku mnohí pomýlia so zmijou a považujú div nie za „hrdinskú povinnosť“ jej likvidáciu. 
Pritom je to had, ktorý pre človeka neznamená žiadne nebezpečenstvo. Nemá jedové zuby a jeho potravou sú 
najmä iné plazy, predovšetkým jašterice a slepúchy, ale ak niet inej možnosti, trúfne si aj na iné hady, drobné 
hlodavce alebo obojživelníky, ba zaznamenali u nich aj kanibalizmus. Dorastie do 50 – 70 cm. Jej obľúbeným 
životným priestorom sú slnečné lesostepné stanovištia, kde má dostatok skrýš. „Rada má suchú pôdu, najradšej 
slnečné, kamenisté stráne, opustené kameňolomy, krovím husto zarastené haldy, no výnimočne sa vyskytuje aj 
na nížine na močaristej pôde,” píše o nej Alfred E. Brehm. „Je oveľa pohyblivejšia, vrtkejšia a silnejšia ako užovka 
obojková, čo sa prejaví najmä vtedy, keď ju zdvihneme za koniec chvosta. Vtedy, ak je zdravá a nie je predžganá 
korisťou, môže vyliezť sama po sebe a hlavu zdvihnúť až po ruku.” Rozšírením patrí medzi typické európske 
druhy. U nás sa s ňou môžeme stretnúť v teplejších, južnejších regiónoch. 

Náš najväčší had 
Užovka stromová (Zamenis longissimus) môže dorásť až do dvoch metrov, čím sa nemôže pochváliť žiaden z 

našich plazov. Práve ona je tým známym symbolom boha lekárstva Aeskulapa a zrejme bola aj verným 
sprievodcom slovenského roľníka a jeho pomocníkom v časoch, pokým človek nevynašiel pasce a otravné látky 
na hubenie hlodavcov, ktoré ukrajovali z jeho chlebíka. Niektorí herpetológovia usudzujú, že pod jej rozšírenie do 
severnejších končín sa podpísali Rimania, ktorí pestovali užovky stromové v okolí svojich sídlisk a predovšetkým 
kúpeľov, odkiaľ mali vytláčať nepríjemné hlodavce, ale i jedovaté vretenice. 

Hoci aj užovka stromová patrí medzi vzácne druhy našej fauny, predsa sa s ňou pomerne často môžeme 
stretnúť na prechádzkach prírodou. Spomínam si, ako ma prekvapila jej apatia, keď som ju objavil na okraji 
chodníka prírodnou rezerváciou Boky pri Budči. Zrejme bola po sýtom obede a tak sa nevládala odplaziť z môjho 
dohľadu. Ale znehybnenie údajne patrí medzi jej prirodzené obranné reflexy. Pri nečakanom stretnutí tesne za 
železničným priecestím v Bzenici, keď som bol zahľadený na blízke hory, ma zasa šokovala vztýčením tela s 
hlavou zhruba na úroveň môjho pása. Po obojstrannom prekvapení sa stratila v záraste železničného násypu. 

Aj tieto dva príklady naznačujú, že užovka stromová, nazývaná aj hôrny had, obľubuje najmä lesostepné 
stráne, svetlé háje, riedke lesy a kroviny, ale natrafíme na ňu aj vo viniciach a na rumoviskách. Vodu vraj nemá 
príliš v láske, hoci dokáže výborne plávať ako všetky hady. Rovnako dobre sa dokáže vyšplhať na stromy a kríky. 
Živí sa predovšetkým živými alebo uhynutými teplokrvnými živočíchmi, pričom korisť zovrie do mocných svalov a 
udusí. 

Koncom mája a začiatkom júna prichádza aj na tieto zvieratá čas lásky. Samce sa vtedy stretávajú v 
súbojoch, v ktorých sa prepletajú a snažia sa protivníka pritlačiť k zemi. Po spárení samice vyhľadávajú diery v 
zemi alebo v stromoch a iné príhodné miesta, nezriedka aj v blízkosti človeka, a nakladú 5 – 15 bielych 
kožovitých vajec, z ktorých sa koncom leta liahnu 25 – 30 cm dlhé užovčiatka. Obyčajne si vystačia s tým, čo 
zdedia vo vajíčku, teda neprijímajú žiadnu potravu, vymenia kožu a nájdu si vhodné miesto na zimný spánok. 

U nás sa užovky stromové vyskytujú od nížin až do stredných horských polôh. Najvyššie známym miestom 
výskytu je Muránsky hrad (935 m n. m.). Na rozdiel od iných druhov sú menej plaché a dokážu prežiť aj v blízkosti 
človeka, pokiaľ nie sú enormne ohrozené jeho aktivitami. 

Vretenica alebo zmija? 
Ktorý z týchto hadov žije na Slovensku? Nuž, oba. Zmija je len synonymné pomenovanie vretenice, ktorá ako 

jediný zo slovenských hadov je vybavený jedovým aparátom. 
Vretenica severná (Vipera berus) je jediným slovenským zástupcom čeľade Viperidae, ktorá zahŕňa okolo 50 

druhov žijúcich najmä v Afrike a Ázii. Jej vzhľad je všeobecne známy, charakterizuje ju zavalité telo s mierne 
trojuholníkovou hlavou výrazne oddelenou od krku. Na vrchnej strane hlavy má často tmavú kresbu v tvare X, čo 
jej vynieslo v nemčine pomenovanie Kreuzotter. Zväčša je typickým výstražným znamením kľukatý pás na chrbte, 
čo však nemusí byť vždy smerodajné, lebo najmä na rašelinných, chladnejších lokalitách môžeme natrafiť aj na 
čierne jedince bez kresby, ktoré sú označované ako morfologické formy prester. Vzácnejšie sú oranžové morfy 
chersea a skutočným unikátom sú albinotické exempláre, u ktorých však môžeme sledovať oranžovú kľukatú 
kresbu. Podľa výskumu herpetológov tieto farebne odlíšené formy sa rodia s normálnou kožou a až po ďalšom 
zvliekaní dostávajú nevšedné zafarbenie. 

Vretenice sa prebúdzajú zo zimného spánku veľmi skoro a nezriedka sa stalo, že prekvapili rekreantov počas 
jarnej lyžovačky. Takýto prípad bol zaznamenaný u nás – konkrétne na Solisku – aj tohto roku. 

Často na nich natrafíme, ako sa stočené do „terča” tešia z lúčov jarného slnka. V tom čase môžeme nájsť aj 
viac kusov pohromade. Je to totiž aj pre nich čas lásky, keď sa samce snažia presvedčiť rivalov, že práve oni sú 
pánmi konkrétneho teritória. Kopulácia vreteníc vraj trvá aj štyri hodiny, čo im my, ľudia, môžeme iba závidieť. 



Keďže vretenica je ovoviviparný živočích, mláďatá sa vyvíjajú v tele matky a zárodočný obal pretrhnú pri príchode 
na svet alebo krátko po tom, čo samička nakladie okolo 20 vajec. Hneď sú vyzbrojené jedovými zubami i 
dostatočnou zásobou jedu, takže je prinajmenšom nevhodné, aby sme ich brali do rúk ako neškodnú hračku. 

Zatiaľ čo mladé vretenice sa živia skokanmi a jaštericami, hlavnou zložkou potravy dospelých sú najmä 
hlodavce, ktoré človeku neraz znepríjemňujú život, takže v tomto smere môžeme považovať vretenice za 
spriaznené duše, či si to priznáme alebo nie. 

Opatrnosť nie je na škodu, ale strach má často priveľké oči 
Vretenice patria medzi plaché, ostražité živočíchy, ktoré náš príchod zaregistrujú už na diaľku a snažia sa 

odplaziť do úkrytu. Stáva sa však, že sa im to nepodarí a potom im nezostáva nič iné, len na seba upozorniť 
alebo sa brániť. Stočia sa do klbka a hlasno syčia, pričom sa pokúšajú o krátke útočné výpady. Samozrejme, ak 
sa nám na ne „podarí” stúpiť, ich reakcia je úplne prirodzená – použijú jedové zuby. Ani to však nemusí byť 
pravidlom. Podľa údajov českých herpetológov z 90 uštipnutí vretenicou menej ako polovica bola spojená s 
intoxikáciou. Napriek tomu by sme takéto bezprostredné stretnutie s vretenicou nemali podceňovať. Smrteľná 
dávka pre človeka je asi 15 mg, čo závisí od zdravotného stavu a celkovej telesnej kondície, pričom jedový aparát 
vretenice obsahuje len asi 10 mg jedu, z čoho pri uhryznutí využije obyčajne len jednu tretinu. Takáto dávka však 
môže byť smrteľná, ak sa dostane do krvi dieťaťa alebo chorého človeka. 

Brehm spomína, že v jeho časoch, teda v 19. stor., sa v Nemecku po kontakte s vretenicou vyskytli v priemere 
dva prípady úmrtia do roka. Stalo sa tak obyčajne pri poľných alebo lesných prácach, pri ktorých sa nevyužívala 
taká technika, akú poznáme dnes. Súčasné štatistiky hovoria, že smrteľný je tak jeden prípad z tisíca. K jedinej 
známej tragédii na Slovensku došlo pred piatimi rokmi v Spišskej Novej Vsi, keď 59-ročný muž zomrel napriek 

tomu, že bol rýchlo dopravený do nemocnice. Nie je vylúčené, že jed mal v jeho prípade väčší účinok vzhľadom 
na to, že postihnutý krátko predtým prešiel liečbou rakoviny a jeho organizmus bol ešte slabý. Pred rokom uhryzla 
vretenica do palca 79-ročného dôchodcu z Lúčok, keď si išiel za dedinu nazbierať mladú žihľavu. Nestratil 
duchaprítomnosť, hada chytil a doniesol ho v taške do ružomberskej nemocnice. 

O tom, ako sa zachovať pri stretnutí s vretenicou a po prípadnom uhryznutí, sa už popísalo a pohovorilo veľa. 
Základom je, aby sme sa v miestach, kde je ich predpokladaný výskyt, pohybovali obozretnejšie a v primeranom 
obutí a oblečení, a ak sa už stretneme zoči-voči, pokojne môžeme tohto hada pozorovať, on – sám vystrašený 
našou prítomnosťou – bude hľadať tú najkratšiu cestu, aby nám zmizol z dohľadu. 

Menej či viac zaručených rád, ako sa správať, ak sa nám stala tá nepríjemnosť, že nás vretenica uhryzla, je 
veľa a neraz sa rôznia. Ľahko sa o tom presvedčíme, keď si informácie vygooglime. Vari najhodnovernejšie 
pokyny sú na stránke www.plazyunas.com. Prvé príznaky intoxikácie sú opuch rany, zvracanie, nevoľnosť, 
nadmerné potenie, bolesti hlavy, zvýšený pulz a teplota a pocit smädu, ktorý zaháňame pitím čistej vody alebo 
ovocného čaju, nikdy nie kávy alebo nebodaj alkoholu, keďže ten urýchli vstrebanie jedu. Základom je zachovať 
pokoj, ak ide o poranenú končatinu, zafixujeme ju dlahou a dáme na ňu voľnú bandáž, ktorú asi po štvrťhodine 
posúvame vyššie. Je nutné vyhnúť sa fyzickej aktivite, ktorá by mohla zaťažiť obehovú sústavu. Niektoré 
tradované spôsoby prvej pomoci, ako je narezanie rany, vypaľovanie alebo vysávanie jedu ústami, najnovšie 
odborníci neodporúčajú. Ak aj postihnutý necíti vážnejšie príznaky, nevyhnutná je lekárska pomoc, ktorú 
vyhľadajme aj vtedy, ak nás uhryzne nejedovatá užovka, ktorá do rany síce nevnesie jed, ale rôzne látky, ktoré 
môžu spôsobiť infekciu. 

Zabíjaná pri každom stretnutí 
Hoci musíme brať na vedomie nebezpečenstvo, ktoré pre človeka predstavuje zmijí jed a v dlhej histórii majú 

vretenice na svedomí mnohé ľudské životy, predsa len je ich zabíjanie pri každom stretnutí nezmyselné a dnes už 
aj protizákonné. Pritom neraz na útok človeka doplatia aj iné druhy hadov, dokonca aj slepúch (Anguis fragilis), 
ktorý v skutočnosti ani hadom nie je. Písal o tom už Brehm pri spomienke na isté nemenované nemecké kúpeľné 
mesto, ktorého rada vyhlásila vreteniciam neúprosný boj a vypísali odmenu za ich zabitie. „Mestskej správe tam 
dodali tisícky vreteníc na vyplatenie odmeny,” píše Brehm v Živote zvierat. „Istému zoológovi sa to veľké 
množstvo zazdalo natoľko nepravdepodobné, že poprosil, aby mu ukázali „korisť” jedného dňa. V ten deň doniesli 
mestskej správe spolu 202 kusov. Výsledok prieskumu bol zahanbujúci: z 202 plazov, ktoré zabili ako „vretenice”, 
bolo 160 slepúchov, 22 neškodných užoviek hladkých a len 20 vreteníc!” 

Na Slovensku vyhľadávajú vretenice slnečné, ale vlhkejšie miesta lesov, lúk a pasienkov, polomy, porasty 
čučoriedok a brusníc, vresoviská, rašeliniská, obľubujú brehy lesných potokov, opustené lesné kameňolomy, 
zarastené kamenité stráne a okraje lesov, ako aj horské lúky, hole, okraje kosodreviny, krovinaté okraje polí a 
medze. Môžeme sa s nimi stretnúť od stredných polôh (asi 400 m n. m.) až do výšok okolo 2 000 m n. m. 

Vretenica sa stala vzácnym zvieraťom. Spomínam si na prípad spred rokov, keď sa konal Tábor ochrancov 
prírody uprostred Poľany, na Kyslinkách. Napriek usilovnému pátraniu natrafili hereptológovia len na jednu 
vretenicu – priamo v stanovom tábore. 

Nezodpovednosť teraristov 
V staršej zoologickej literatúre, zväčša z 19. stor., sa uvádza, že sa na Slovensku vyskytujú aj ďalšie tri druhy 

hadov, ale tieto údaje nie sú vierohodné. Najbližšie k nám, na maďarskej puste, žije vretenica malá (Vipera 
ursinii), ktorú našli napríklad neďaleko mesta Györ a pri Neziderskom jazere. 

Občas sa v médiách objavia senzačné správy o výskyte exotických hadov v našej prírode. Nuž, ak ide o 
väčšie exempláre, pri stretnutí s nimi prebehne mráz po chrbte aj smelšiemu človeku. Sú to hady, ktoré sa dostali 
na slobodu útekom z terária alebo ich nezodpovedný terarista sám vyhodil, pričom mu muselo byť jasné, že v 
našom prírodnom prostredí nemajú šancu na prežitie. 

Už v citácii Brehma som sa zmienil, že za hada mnohí považujú aj slepúcha, ktorý v skutočnosti patrí medzi 
jašterice, akurát že ho príroda vývojom obrala o nohy. Je to absolútne neškodný, práve naopak najmä v záhrade 
veľmi užitočný tvor, ktorému skúsení roľníci v niektorých krajinách, napríklad vo Švajčiarsku, vytvárajú podmienky 



na prežitie v záhradách, kde uchráni úrodu pred škodlivým hmyzom alebo slimákmi. (O ňom som písal viackrát, 
napr.: https://hobbyportal.sk/zahrada-a-priroda/zahradkarcenie/slepuch-pomocnik-zahradkara.) 

Hady patria do prírody, aj do tej našej, sú jej zdravou súčasťou, či sa nám to páči alebo nie. Ak budete na 
vychádzkach pozorní, možno sa zaradíte medzi tých, ktorí pri stretnutí nedajú šancu strachu či nebodaj hnevu, 
ale poteší ich prirodzená krása týchto tvorov. 

Foto: Pixers.cz, Wikipedia, BioLip, HerpetoLife, Wikimedia, BioPix, Pinterest, NP Podyjí, net, autor. 
[Späť na obsah] 
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Mužstvo po novom roku nevyhralo ani jeden zápas. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Už dva mesiace ubehli od posledného zápasu prvoligových hokejistov HK Spišská 

Nová Ves. Hráčom zo Spiša sa sezóna opäť skončila už po odohraní štvrťfinálových duelov play-off, v ktorých 

rovnako ako vlani nestačili na východniarskeho rivala z Michaloviec a podľahli mu znovu hladko 0:3 na zápasy. 
Zverenci kormidelníka Jozefa Škraka tak v prvoligovom ročníku 2017/18 obsadili konečné siedme miesto, čo 

je v porovnaní s tým minulým pokles o jednu priečku. 
Spišiaci hrali na to, na čo mali. Najlepším tímom konkurovať nemohli, po ekonomickej stránke už klub nie je v 

takej kondícii, ako pred niekoľkými rokmi, preto za HK nastupovali prevažne mladí hráči doplnení o pár skúsených 
harcovníkov. Na výpomoc do mužstva chodili v rámci „farmárskej“ dohody s Popradom hráči z tohto extraligového 
klubu spod Tatier. 

O uplynulej sezóne sme debatovali s trénerom Škrakom, pre ktorého to bol druhý ročník v rade na lavičke 
spišskonovoveského A-mužstva. 

Skončili ste na konečnom siedmom mieste. Ako ste spokojní s týmto umiestnením? 
„Ťažko povedať, či sa dalo skončiť v tabuľke vyššie. Veľmi ma mrzí, že sme nedokázali uspokojiť 

spišskonovoveských priaznivcov, pretože v tomto meste má hokej bohatú tradíciu. Podávali sme však 
nevyrovnané výkony. Na domácom ľade sme dokázali poraziť mužstvá zo špice, či už Michalovce, Prešov alebo 
Skalicu, na druhej strane sme zakopli so súpermi, ktorí boli v tabuľke pod nami.“ 

Sezónu ste pritom začali veľmi dobre, po šiestich zápasoch ste mali bilanciu štyri výhry a dve prehry… 
„Spočiatku bolo mužstvo stabilizované, ale postupne z neho odchádzali kvalitnejší hráči. Spomeniem 

napríklad Vartovníka, Giľáka, Gurčíka či Korenka. Nahradili sme ich len chlapcami z terajšej alebo minuloročnej 
juniorky. Chýbali nám skúsení hráči, o ktorých by sa vedeli mladíci oprieť a niečo sa od nich naučiť.“ 

Vôbec vám nevyšiel záver ročníka. Od nového roka ste prehrali všetkých štrnásť zápasov. Aké to bolo 
trénovať mužstvo, ktoré kráča od prehry k prehre? 

„Bolo to veľmi ťažké, veď šport je o víťazstvách. Keď sa dlhodobo nevyhráva, tak na pohode to nikomu 
nepridáva. A to nielen hráčom, ale ani nám trénerom. Všetci sme boli z prehier frustrovaní, od vedenia klubu až 
po fanúšikov. Neboli sme v jednoduchej situácii, ale mnohokrát sa stalo, že ani pár hodín pred zápasom som 
nevedel, v akej zostave nastúpime. Deň pred stretnutím bolo na tréningu trinásť hráčov, na dopoludňajšom 
rozkorčuľovaní sme už dali dokopy tri päťky a večer na zápase bolo naše zloženie úplne iné. Nechcem, aby to 
znelo ako výhovorka, ale boli to objektívne príčiny našich nepresvedčivých výsledkov.“ 

V play-off ste rovnako ako vlani podľahli Michalovciam hladko 0:3 na zápasy. Nedalo sa proti nim vyťažiť 
viac? 

„V Dukle sú momentálne oveľa lepšie ekonomické podmienky ako u nás. Súper mal vo svojom rade viacero 
tridsiatnikov, niektorí z nich majú na svojom konte viacero majstrovských titulov. Skúsenosti hovorili jednoznačne 
v ich prospech. V jednom súboji s Michalovcami sa dokonca v našej zostave objavilo jedenásť tohtoročných 
juniorov a asi štyria, ktorí v tejto kategórii hrali ešte vlani. Naši mladíci hrali takéto náročné zápasy prvýkrát. Musia 
ich odohrať oveľa viac, aby sa mohli rovnať takému kvalitnému súperovi, ako boli Michalovce.“ 

Čím si to vysvetľujete, že vaša výkonnosť bola taká kolísavá? 
„Počas celej sezóny sa v Spišskej Novej Vsi premlelo šesťdesiat hráčov a šiesti brankári! Je to obrovské 

číslo, takže o nejakej koncepčnej práci sa ani nedá hovoriť. Neviem, či by som spočítal dva alebo tri zápasy po 
sebe, keď sme nastúpili v rovnakom zložení. Prichádzali hráči z Popradu, ale extraligista mal svoje problémy, 
lebo mal veľa zranených hráčov. Ťahali sme aj chlapcov z našej juniorky, avšak aj tá bola v problémoch, pretože 
bojovala o záchranu medzi elitou. Muselo sme zostavu skladať tak, aby mohla nastúpiť aj juniorka, aj áčko. 
Nemohli sme stabilizovali výkonnosť, lebo chýbala nejaká systematika. Trpel aj tréningový proces, raz nás bolo 
na tréningu pätnásť, inokedy len desať. Nefungovalo to tak, ako sme chceli, čo ma mrzí. Aj preto sme neskončili 
vyššie.“ 

Aká bola spolupráca s extraligovým HK Poprad? 
((piano)) 
„Veľmi ťažká otázka… Neviem jednoznačne povedať, či bola dobrá alebo nie. Išlo sa do toho s nejakými 

očakávaniami. Chcelo by to asi nejakú hlbšiu analýzu. Možno to slovíčko farma odrádzalo množstvo našich 
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fanúšikov, lebo sa nevedeli stotožniť s tým, že v mužstve hrali cudzí hráči. Avšak tak to bolo aj v časoch, keď 
Spišská hrala najvyššiu súťaž alebo o špicu prvej ligy. Aj vtedy obliekali dres tímu hráči z iných kútov Slovenska. 
Ako som povedal, treba urobiť hlbšiu analýzu, aby sme vedeli zhodnotiť, či bola spolupráca s Popradom 
prospešná alebo nie.“ 

S výkonmi ktorých hráčov ste boli spokojní? 
„Tých, ktorí hrali stabilne celú sezónu, bolo približne dvanásť. Začnem brankármi, tých sme vyskúšali až 

šiestich. Nedokázali sme nájsť stabilnú jednotku. Škoda, že sa v úvode ročníka zranil Surák, lebo začal dobre. Po 
uzdravení sa už ťažšie dostával do formy. V obrane bol pilierom skúsený Vantroba, ktorý vynechal asi len dva 
zápasy. Veľká škoda, že iba chvíľu hral ďalší skúsený hráč Gurčík. Ten má svoje zamestnanie. Ale aj za ten 
krátky čas bol veľmi dôležitou súčasťou tímu nielen na ľade, ale aj na striedačke a v kabíne. Z útočníkov musím 
spomenúť Vartovníka. Je to hráč, ktorého by chcel do mužstva každý tréner. V každom tréningu a zápase išiel 
naplno, je to bojovník a srdciar. Bohužiaľ, odišiel do Popradu, ale ja som mu to prial. Ďalší bojovník na pohľadanie 
je Findura, dobré výkony odvádzali aj Nagy, Mikula či Bdžoch. Aj Giľák, keď nám prišiel pomôcť z Banskej 
Bystrice, bol prínosom. Chlapec má hokejové danosti, len potrebuje stabilizovať výkonnosť. Neskôr sa k mužstvu 
pridal Koky. Po dlhšej odmlke sa ale veľmi rýchlo sa do toho dostal. Je to skúsený hráč, ktorý nám priniesol hernú 
kvalitu. Trošku viac som očakával od Lesňáka, ale ten mal zdravotné problémy.“ 

Šancu dostali mladí hráči, čo môžeme vnímať ako pozitívum. Súhlasíte? 
„Neviem, či v niektorom prvoligovom klube dostali mladí hráči toľko príležitostí. Nemali by to brať ako 

samozrejmosť, že dostali priestor v takom mladom veku. Mali šancu sa ukázať a dostať sa niekam ďalej. U 
niektorých mi chýbala väčšia túžba pobiť sa o miesto. Preto ten hokej hrajú, aby sa ním živili a dostali sa do 
klubu, kde dostanú viac peňazí.“ 

Aký máte názor na to, že seniorský hokej v Spišskej Novej Vsi v posledných rokoch zaznamenal ústup z 

pozícií? 
„Veľmi ma to mrzí. Ako som už spomenul, hlavne kvôli tunajším výborným fanúšikom. Keď Spišská bojovala o 

najvyššie priečky, tak ľudia chodili na štadión v hojnom počte a bavili sa hokejom. Hokej v tomto meste však 
dopláca na nedostatok financií. Bolo by dobré, ak by sa to po ekonomickej stránke skvalitnilo, aby hráči mali 
vytvorené lepšie podmienky. Vtedy by aj bola väčšia šanca, aby sa do materského klubu vrátili odchovanci. Tých 
je neúrekom a sú roztrúsení po celom Slovensku, možno aj po svete. Ak by prišli späť, vytvoril by sa kvalitný tím, 
ktorý podľa môjho názoru hral slušnú rolu v našej najvyššej súťaži. Potom by sa aj fanúšikovia vrátili späť na 
štadión. Spišská vždy produkovala dobrých hokejistov, avšak hneď, keď niekto vyskočil, odišiel za lepšími 
podmienkami. Hráčom sa to zazlievať nedá, každý ide za lepším, veď predsa musí z niečoho žiť, a preto ten 
hokej hrajú.“ 

Aké bude ďalšie smerovanie spišskonovoveského klubu? Šíria sa reči, že A-mužstvo už bude hrať len druhú 
ligu. Čo je na tom pravdy? 

„K tomu sa vám ja neviem vyjadriť a možno ani nikto v klube. Sám som zvedavý, aká bude budúcnosť HK 
Spišská Nová Ves. Či bude áčko účinkovať v prvej alebo len druhej lige, tiež neviem povedať. Zatiaľ sú to len 

neoverené informácie, nikto z klubu nevydal žiadne oficiálne stanovisko. Spišskonovoveskému hokeju však 
prajem, aby sa pozdvihol, ale bez financií to bude veľmi ťažké.“ 

Vy zostanete na Spiši? 
„Zmluvu s klubom som mal len do konca uplynulej sezóny. Aktuálne vám neviem povedať nič bližšie ohľadom 

mojej budúcnosti. Ako sa hovorí, je to vo hviezdach.“ 
Sezóna HK v skratke 
Výsledky: 
Základná časť: 
Orange 20 4:5 pp (d) 
Nové Zámky B 9:2 (d), 2:5 (d), 3:6 (v), 7:2 (v), 2:4 (d) 
HC Bratislava 7:1 (d), 1:3 (v), 3:4 pp (d), 5:3 (v), 4:6 (d) 
Topoľčany 2:3 pp (v), 1:4 (d), 3:4 (v), 1:2 sn (d), 1:4 (v) 
Skalica 6:3 (d), 2:7 (v), 6:3 (d), 1:2 (v), 2:5 (v) 
Dubnica nad Váhom 2:6 (v), 3:11 (d), 2:6 (v), 7:3 (d), 2:7 (v) 
Trnava 3:1 (d), 5:4 sn (v), 3:1 (d), 2:6 (v), 3:4 pp (d) 
Prešov 3:9 (v), 3:2 pp (d), 0:4 (v), 4:2 (d), 0:3 (v) 
Michalovce 6:5 pp (d), 5:7 (v), 1:6 (d), 0:6 (v), 0:3 (d) 
Považská Bystrica 0:4 (v), 3:2 (d), 4:5 pp (v), 4:5 pp (d), 1:3 (v) 
Play-off: 
Štvrťfinále: Michalovce 1:4 (v), 2:9 (v), 3:7 (d) 
Káder: 
Brankári: Maximilián Pajpach, Nicolas Boško, Lukáš Gavalier, Juraj Hollý, Dominik Hudáček, Filip Surák 
Obrancovia: Denis Šterbák, Martin Krempaský, Alexander Zekucia, Lukáš Turan, Richard Majer, Michal 

Korenko, Jakub Kyčák, Pavol Gurčík, Roland Hochmann, Andrej Leško, Oliver Turan, Dávid Romaňák, Miloslav 
Jáchym, Marek Krmenčík, Ľubomír Dinda, Martin Bdžoch, Martin Osuský, Miroslav Vantroba, František Forrai, 
Boris Česánek, Ľubomír Knižka 

Útočníci: František Koky, Miroslav Olejník, Matej Giľák, Adrián Miškovec, Danil Vekselshtein, Matúš Paločko, 
Branislav Zwick, Arne Kroták, René Svitana, Michal Uhrík, Dalibor Mikula, Filip Vašaš, Roman Chmeľ, Filip 
Adamčík, Matej Paločko, Petr Kopyttsov, Roan Raáb, Boris Martančík, Christián Bednarčík, Róbert Džugan, 
Peter Bjalončík, Peter Kristian, Marek Macko, Lukáš Novák, Lukáš Olejník, Egor Derkin, Vladislav Bogoslovskii, 



Andrej Lištiak, Kristián Ferleťák, Lukáš Hvila, Peter Kundrik, René Štrauch, Lukáš Vartovník, Ervín Halász, Michal 
Findura, Marek Nagy, Jakub Lesňák, Dmitri Shitikov, Tomáš Kukľa 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Na Slovensku vznikne kompresorový kolos s vyše tritisíc zamestnancami 
[25.04.2018; etrend.sk; eTREND/firmy; 00:00; Lukáš Kvašňák © 2018 News and Media Holding] 

 
https://www.etrend.sk/firmy/na-slovensku-vznikne-kompresorovy-kolos-s-viac-ako-tritisic-
zamestnancami.html 

 
 

Rozhodnutie amerického výrobcu domácich spotrebičov Whirlpool predať svoju divíziu kompresorov Embraco 
japonskej spoločnosti Nidec prekreslí slovenskú priemyselnú mapu. Japonci totiž touto transakciou získajú do 
portfólia už druhú obrovskú fabriku na výrobu kompresorov na Slovensku a celkovo tak budú v krajine 
zamestnávať viac ako tritisíc ľudí. 

Zdroj: Ivan Fleischer 
Whirlpool získa za brazílske Embraco 1,08 miliardy USD (882,5 milióna eur). Transakciu musia schváliť ešte 

príslušné štátne úrady. Dôvodom predaja je, že koncern sa chce sústrediť predovšetkým na svoj biznis s 
výrobkami pre koncových spotrebiteľov. Embraco pritom vyrába chladiarenské kompresory, ktoré sa používajú v 
domácich chladničkách, ale aj v chladiacich boxoch v maloobchode či v priemysle. 

Získajú aj vývojové centrum 
Americký Whirlpool je väčšinovým vlastníkom firmy Embraco od roku 1997. Brazílsky koncern zamestnáva 

celkovo jedenásťtisíc ľudí v ôsmich výrobných závodoch v Brazílii, Taliansku, Číne, Mexiku a na Slovensku. 
Embraco nedávno rozhodlo o zatvorení fabriky v Taliansku s viac ako pol tisíckou zamestnancov, v dôsledku 
čoho nebude tento závod súčasťou transakcie. 

Na Slovensku má Embraco závod v Spišskej Novej Vsi, v ktorom zamestnáva 2 300 pracovníkov. Okrem 

produkcie kompresorov má tunajšia fabrika aj vlastné technologické centrum. To má na starosti kompletný vývoj 
komerčných chladiarenských kompresorov. 

V Zlatých Moravciach expandujú 
Japonský koncern Nidec vlani v auguste dokončil akvizíciu nemeckého výrobcu kompresorov Secop. V rámci 

nej získal fabriku v Zlatých Moravciach, ktorú premenoval na Nidec Global Appliance Slovakia. Tá je najväčším 
výrobným závodom v rámci skupiny Secop a zároveň slúži aj ako logistické centrum pre európskych zákazníkov 
pri dodávkach komponentov z čínskeho závodu. 

Nidec v Zlatých Moravciach zamestnával podľa posledných údajov za predminulý rok tisíc pracovníkov. 
Fabrika naďalej expanduje, keď rozširuje výrobu do zrekonštruovaných priestorov v objekte bývalého Calexu a 
naberá nových ľudí. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Obvinený v anabolickej kauze chcel ísť na slobodu, súd to odmietol 
[25.04.2018; ta3.com; Slovensko; 00:00; TA3] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1126704/obvineny-v-anabolickej-kauze-chcel-ist-na-slobodu-sud-to-
odmietol.html 

 
 

Muž obvinený z neoprávneného zaobchádzania so zakázanými anabolikami sa pokúsil dostať na slobodu. 
Okresný súd v Spišskej Novej Vsi požiadal o prepustenie. Vyšetrovanie rozsiahleho prípadu pritom ešte nie je 

dokončené. Verejnosť sa o anabolickej kauze z východu Slovenska dozvedela vo februári. 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Kam za kultúrou - streda 25. apríla 
[25.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20810335/kam-za-kulturou-streda-25-aprila.html 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Dubček o 15.20, 20.50, Dve a pol kačky o 15.10, Pepík o 15.40, 17.40, 20.00, Súboj 

pohlaví o 15.20, 20.55, Besnenie 3D o 18.00, Ready Player One: Hra sa začína 3D o 20.20, Apoštol Pavol o 
17.50, Backstage o 15.50, Červená volavka o 17.10, Deň čo deň o 16.10, Fakjú pán profesor 3 o 18.20, Králik 
Peter o 15.00, Temné kecy o 19.00, PREDPREMIÉRA - Avengers: Nekonečná vojna o 20.30, 3D o 20.00 hod., 

STER CENTURY CINEMAS - Avengers: Nekonečná vojna o 20.10, 3D o 20.00, Dubček o 18.40, Dve a pol 
kačky o 16.00, Súboj pohlaví o 17.55, Vadí nevadí o 20.20, Fakjú pán profesor 3 o 15.50, 17.45, 19.50, Deň čo 
deň o 16.40, Backstage o 16.10, 18.10 hod., 

ÚSMEV - Deň čo deň o 10.00 a 18.30, Gauguin o Mesiac Jupitera o 20.30 hod., 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Avengers: Nekonečná vojna o 20.10, 3D o 20.00, 

Dubček o 18.40, Dve a pol kačky o 16.00, Súboj pohlaví o 17.55, Vadí nevadí o 20.20, Fakjú pán profesor 3 o 
17.45, Deň čo deň o 16.40, Backstage o 16.10 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - MALÁ SCÉNA - Na skle maľované o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO - 

(Tajovského 4) Nevesta Myška o 9.00, 10.30 hod., THÁLIA - Zelený čln o 9.30 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ 
DIVADLO - Škriepky na korze o 10.00 hod. 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) PO MODERNE / Metropola východu 1945 - 1989 

(do 19. 5.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: 
Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 
- 1990), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: 
Košický zlatý poklad; Vysoko na krídlach - Čo vieme o orlovi krikľavom (do 27. 5.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 
17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 
88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, 
strojárstvo, chemická expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia 
elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, 
astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, 
po - ne 11 - 18) - BRAVO - Party v 21. storočí (do 29. 4.), ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - 
Jaroslav Kyša: We see objects around us because of the light they create (do 31. 5.), BARKÓCZYHO PALÁC 
(Hlavná 48) - Bricklandia (do 29. 4.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - 
Kalendáre nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) 
Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála 
expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. 
Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála 
expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a 
poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef 

Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo 
zbierok galérie, Záhrada umenia; Bienále maľby IV. - Abstrakcia/Metóda a metafora, Biedermeier C+S, Soody 
Sharifi: Maxiatúry/Moslimské tínedžerky (do 1. 7.), MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história 
okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história, Dravé vtáky v prírode, 
Štvrťstoročie samostatnej SR; Pohľad. Oltár majstra Pavla z Levoče; Ako sa mapovalo v baníctve; (prednáška) O 
prírode v pivničke - Múzeá sveta o 16.30 hod., Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - Villa Nova photo (do 29. 
4.), BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, 
Zbierka nerastov, Odkrytá krása v kameni v tvorbe Tibora Gurina, MARKUŠOVCE: KAŠTIEĽ - Ako sa princezné 
obliekali a rytieri zachraňovali, LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: MÚZEUM - Vajíčko 
maľované 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Linda Hop o 18.00 hod., (prednáška) Vedecká kaviareň o 18.00 hod., 

(tanec) Sláva Daubnerová: Untitled o 19.00 hod., HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava: Lenka Slniečková (do 4. 
5.) 

Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Dve a pol kačky o 15.20, 16.10, Ready Player One: Hra sa začína o 17.30, Avengers: 

Nekonečná vojna o 20.30, 3D o 20.00, Králik Peter o 16.20, Pepík o 18.40, 20.40, Dubček o 18.20, 20.20, 
Backstage o 16.00, Fakjú pán profesor 3 o 18.10, Súboj pohlaví o 20.50, Deň čo deň o 16.30 hod., SCALA - , 
POPRAD: CINEMAX - Dubček o 16.30, 20.50, Dve a pol kačky o 15.00, Pepík o 16.00, 20.40, Vadí nevadí o 
18.30, Fakjú pán profesor 3 o 18.10, Ready Player One: Hra sa začína o 17.00, , PREDPREMIÉRA - Avengers: 
Nekonečná vojna 3D o 20.00 hod., HUMENNÉ: FAJN - Mesiac Jupitera o 19.30 hod. 

DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Denník Anny Frankovej o 10.00 hod., PKO - Prešovská 

hudobná jar 2018 Výročný koncert CZUŠ sv. Mikuláša v Prešove o 17.00 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 



pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; Jej veličenstvo cisárovná (Mária Terézia 
a jej doba - do 6. 5.), Manželia na obrazoch a fotografiách (do 6. 5.), Chlieb a hry (do 3. 5.), Minulosť otlačená v 
hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 31. 12.), ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 
18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 51, 53: VEĽKÁ A VÝSTAVNÁ SIEŇ, SUTERÉN - Plató / Fashion Meets Art (do 10. 6.), 
HLAVNÁ 51: MEDZIPOSCHODIE - Juraj Collinásy 1907-1963 (do 10. 6.), CHODBA - Zlatý súdok (do 25. 4.), 
GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 - 14) - Stála expozícia: Ján Štovka 
MQEP: Príbeh mesta 770; ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 
14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava: Minulosť 
odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 30. 5.), Manželia na obrazoch a fotografiách (do 29. 4.), 
Jej veličenstvo cisárovná (do 11. 5.), Chlieb a hry - výstava fotografií ku Dňu (mesiacu) Rómov (do 3. 5.), 
NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, 
EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, 
fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, POPRAD: 
TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; ELEKTRÁREŇ TG - 
Daniel Szalai, Jozef Baus - Predobraz (do 20. 5.), ART KLUB TG - Bedřiška Znojemská - Svet na gombík (do 20. 
5.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: 
Aaltova príroda - úloha ľudovej tradície v japonskom a fínskom staviteľstve v diele Alvara Aalta v 30. rokoch 
minulého storočia (do 10. 6.), TATRANSKÁ LOMNICA: GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Majstri svojho remesla I. (do 27. 
6.), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála 
expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj 
fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a 
cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, SMIŽANY: KAŠTIEĽ - Jonsy Gall: Z ateliéru (do 15. 5.), 
HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Irén Törő - Spomienky na leto (do 30. 4.), SVIDNÍK: MÚZEUM 
UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Kraslice 2018, 19. ročník prehliadky veľkonočných kraslíc (do 31. 5.), STROPKOV: 
KAŠTIEĽ - PRED a PO. Výstava karikatúr Fedora Vica a Vladimíra Jiránka (do 30. 4.), HANUŠOVCE N/T: 
KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - 50 rokov vodného diela Domaša, BARDEJOV: BAŠTA 
KULTÚRNE A KOMUNITNÉ CENTRUM (Na hradbách 94/3) - Rodinná tradícia - zomrieť prepracovaní a 
chudobní (do 30. 4.) 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Rómske komunity chcú začleniť do spoločnosti. Rozbehli štyri národné 

projekty 
[25.04.2018; aktualne.sk; aktualne.sk; 00:00; TASR] 

 
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/zaclenenie-romskych-komunit-do-spolocnosti-pomoct-maju-
narodne-projekty.html 

 
 

BRATISLAVA - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) a jeho úrad sa v roku 
2017 venoval rozbehu štyroch národných projektov, realizujúcich opatrenia zamerané na začlenenie 
marginalizovaných rómskych komunít do majoritnej spoločnosti. Vyplýva to zo správy o činnosti splnomocnenca a 
jeho úradu v minulom roku, ktorú v stredu zobrala vláda na vedomie. 

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Archívne foto Zdroj:TASR - Michal Svítok 
"V roku 2017 sa začala realizácia národného projektu zameraného na terénnu a sociálnu prácu, podporu 

komunitných centier i vysporiadavanie pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách. Začal sa tiež 
realizovať projekt venovaný monitorovaniu a hodnoteniu inkluzívnych politík a ich dopadu na marginalizované 
rómske komunity,“ uvádzajú autori správy. 

Tú na rokovanie vlády predložil premiér Peter Pellegrini(Smer-SD), v súčasnosti povereným riadením 
Ministerstva vnútra (MV) SR, pod ktoré úrad rómskeho splnomocnenca patrí. Autori správy poukazujú i na to, že v 
závere roka inicioval rezort vnútra i výzvu zameranú na podporu predprimárneho vzdelávania rómskych detí zo 
sociálne znevýhodneného prostredia. 

Pri implementovaní Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 predložil v roku 2017 Ravaszov úrad 
vláde aktualizované akčné plány tohto základného strategického materiálu, týkajúce sa oblasti vzdelávania, 
bývania, zamestnanosti i zdravia. „Úrad takisto predložil i nový akčný plán pre oblasť finančného začlenenia, 
oblasť nediskriminácie a iniciatívy integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie,“ uvádza sa v materiáli. 

V dokumente sa bilancuje aj realizovaná výzva MV na predkladanie žiadostí o podporu sociálnych a 
kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Za rok 2017 bolo podporených 
celkovo 88 projektov v celkovej výške dotácie 517.200 eur. 

Schválené žiadosti sa týkali rekonštrukcie nájomných bytov či technickej infraštruktúry v osídleniach s 
marginalizovanými rómskymi komunitami, taktiež výchovno-vzdelávacích projektov pre mladých Rómov i 
budovania partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a kultúrnych potrieb a mimoriadne nepriaznivých 
situácií rómskej komunity. 

https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/zaclenenie-romskych-komunit-do-spolocnosti-pomoct-maju-narodne-projekty.html
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/zaclenenie-romskych-komunit-do-spolocnosti-pomoct-maju-narodne-projekty.html


Správa takisto informuje, že v roku 2017 splnomocnenec Ravasz osobne navštívil 69 lokalít s 
marginalizovanými rómskymi komunitami. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity má celoslovenskú 
pôsobnosť aj prostredníctvom regionálnych kancelárií v mestách Banská Bystrica, Humenné, Kežmarok, Košice, 
Michalovce, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Svidník. K 31. decembru 2017 bol celkový 

počet zamestnancov úradu 76, z toho 32 v Bratislave a 44 na regionálnych pracoviskách. 
[Späť na obsah] 

 
 

18. Vstupnú tabuľu do Spišských Vlách posunuli. Vodiči by mali brzdiť skôr 
[25.04.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20812208/vstupnu-tabulu-do-spisskych-vlach-posunuli-vodici-by-mali-brzdit-
skor.html 

 
 

Zisťovali sme, prečo došlo k zmene. 
Spišské Vlachy vstupná tabuľa 
(3 fotografie) 
SPIŠSKÉ VLACHY. Tabuľa označujúca začiatok mesta Spišské Vlachy zmenila svoje miesto. Cestári ju 

posunuli o pár stoviek metrov ďalej smerom k mestu Krompachy. 
Vodiči by teda mali spomaliť skôr. 
Niektorí obyvatelia susednej ulice si myslia, že sa im mesto „natiahlo“. 
„Tabule v oboch smeroch zmizli z večera do rána. Každé ráno tadiaľ chodím do práce. Dlhšiu dobu tam 

neboli. Už ich máme, no vyzerá to tak, že sa nám naše mesto zväčšilo,“ poznamenal Pavol z Vajanského ulice. 
Na dôvody sme sa pýtali cestárov. 
Osadenie či zmena týkajúca sa dopravných značiek, vrátane spomínaných tabúľ osadených popri štátnej 

ceste, je v kompetencii Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Spišská Nová Ves. 

Samotná realizácia zmeny bola už v rukách Správy ciest Košického samosprávneho kraja, pracovisko 
Spišská Nová Ves. 

Ako uviedol vedúci strediska Pavol Sedlák, mesto Spišské Vlachy požiadalo príslušný cestný orgán o zmenu 
dopravnej značky. 

Okresný dopravný inšpektorát v Spišskej Novej Vsi žiadosti vyhovel a povolil presun trvalého dopravného 

značenia – začiatok a koniec obce na ceste druhej triedy na Vajanského ulici. 
„Rozhodnutie bolo vydané z dôvodu plánovanej výstavby v tejto časti mesta a pre zvýšenie bezpečnosti 

chodcov. Zväčšenie zastavaného územia nemusí nevyhnutne predstavovať zväčšenie katastra obce či mesta,“ 
doplnil P. Sedlák. 

Skoršie brzdenie 
Nové umiestnenie tabúľ istý čas „potrápi“ aj vodičov. Najmä tých, ktorí pravidelne prechádzajú týmto úsekom. 
Všimli sme si, že vodiči na brzdy šliapali neskôr, až v úseku pôvodného osadenia tabúľ. Tak, ako boli 

zvyknutí. 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Seredčania opäť rozdávali radosť (+VIDEO) 
[25.04.2018; mynitra.sme.sk; Nitra / Šport; 00:00; Dušan Švehla] 

 
https://mynitra.sme.sk/c/20812199/seredcania-opat-rozdavali-radost-video.html 

 
 

II. LIGA: ŠKF dosiahol včera druhé najvyššie víťazstvo v sezóne, séria nepriestrelnosti brankára Ružinského 
pokračuje. 

Sereď - Bardejov 6:0 (3:0) 
Za pekného slnečného počasia začali domáci tradičným náporom. V 2. min. išiel strelecký pokus Richnáka 

tesne nad. Potom pohrozili hostia, Lukáč hlavičkoval z päťky nad brvno. V 17. min. po rohu Bilasa netrafil hlavou 
dobre loptu Djiby Ba a medzi tri žrde sa nezmestil pokus Ventúru. V 26. min. vyslal nebezpečný priamy kop z 18 
m Mečiar, tesne netrafil bránu. Prvý gól padol v 33. min., po prihrávke Richnáka dokopával Morong do prázdnej 
brány. O tri minúty išla tiahla strela Bilasa z 25 metrov nad. V 40. min. sa po centri Mečiara pekne zavesil do 
vzduchu Djiby Ba a zvýšil vedenie ŠKF. V poslednej minúte prvého dejstva natiahol pekne z hranice šestnástky 
Ventúra - 3:0. 

video http://www.youtube.com/embed/xPg-nyVKbMU 
Po prestávke opečiatkoval Loduha z priameho kopu brvno. V 53. minúte išiel Ulrich sám na brankára, snažil 

sa o kľučku, ale Vinclér jeho úmysel prečítal. Po hodine hry upravil hlavou Popin na 4:0. Ten istý hráč v dvoch 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20812208/vstupnu-tabulu-do-spisskych-vlach-posunuli-vodici-by-mali-brzdit-skor.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20812208/vstupnu-tabulu-do-spisskych-vlach-posunuli-vodici-by-mali-brzdit-skor.html
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dobrých príležitostiach následne netrafil bránu. V 71. min. prihrával Bilas Ulrichovi, ktorý strieľal vedľa. Vynahradil 
si o štyri minúty, strelou zľava zvyšoval na päťgólový rozdiel. V 82. min. kryl Ružinský strelu Sarkiho. Posledný 
gól dal po sóle Morong. Po stretnutí sa tradične tlieskalo domácim bojovníkom, ktorý majú na jar z deviatich 
zápasov skóre 23:0. Ružinský natiahol svoju sériu bez gólu na 810 minút. 

Góly: 33. a 84. Morong, 40. Djiby Ba, 45. Ventúra, 60. Popin, 75. Ulrich. 
R Nemček, ŽK: Popin - Berežný, Siwahla, Andraščík, Gasser, 457 divákov. 
ŠKF: Ružinský - Loduha, Michalík, Djiby Ba, Mečiar (71. D. Baša) - Bilas, Ventúra, Richnák (69. Pankaričan) - 

Ulrich (77. El-Razek), Popin, Morong. 
Michal Gašparík, tréner: „Vedeli sme, že do Serede príde kompaktný mančaft. Prvé minúty z našej strany 

neboli ideálne. Čakali sme, že v polčase Bardejov prestrieda a posilní útok. Chlapci si schuti zahrali, čakajú nás 
iba ťažké zápasy s tímami bojujúcimi o záchranu. Chceli by sme udržať nepriestrelnosť nášho brankára čím 
najďalej, radi by sme mu pomohli k tisícke.“ 

Ostatné výsledky 26. kola: 
Poprad - Komárno 1:1 (0:0), 83. Kukoľ - 68. P. Nagy. 
Skalica - Spišská Nová Ves 4:0 (2:0), 45., 84. a 88. Haša, 10. Dolný. 

Zvyšných päť zápasov sa hrá dnes. 
1. Sereď 26 17 5 4 64:22 56 (+17) 
2. Skalica 26 15 5 6 39:25 50 (+11) 
3. Poprad 26 13 7 6 39:19 46 (+7) 
4. Lok. Košice 24 11 5 8 33:26 38 (+2) 
5. Žilina B 25 11 4 10 57:38 37 (+1) 
6. Inter 25 11 2 12 39:41 35 (-4) 
7. Trebišov 25 9 6 10 22:36 33 (-3) 
8. FK Pohronie 25 7 11 7 35:28 32 (-7) 
9. Šamorín 25 9 5 11 30:27 32 (-4) 
10. Bardejov 25 9 5 11 37:40 32 (-4) 
11. L. Mikuláš 25 8 7 10 35:34 31 (-8) 
12. Komárno 25 8 6 11 44:58 30 (-9) 
13. Sp. N. Ves 26 8 6 12 31:47 30 (-9) 
14. Nové Mesto 24 8 4 12 26:46 28 (-8) 
15. Zvolen 25 7 6 12 23:42 27 (-12) 
16. Podbrezová B 25 5 6 14 20:45 21 (-15) 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Haša trojgólovým hrdinom Skalice proti Spišskej Novej Vsi 
[25.04.2018; myzahorie.sme.sk; Záhorie / Šport; 00:00; Igor Tabiš] 

 
https://myzahorie.sme.sk/c/20812392/hasa-trojgolovym-hrdinom-skalice-proti-spisskej-novej-vsi.html 

 
 

Roman Haša strelil v 26.kole hetrik do siete Spišskej Novej Vsi. 

MFK Skalica 
(37 fotografií) 
V 26.kole privítali futbalisti Skalice na domácom štadióne Spišskú Novú Ves. Hostia sa na jar trápia, keď v 

doterajších deviatich kolách dokázali získať iba jediný bod. Skaličania otvorili skóre zápasu už v 10.minúte, keď 
sa po peknej akcii presadil Dolný. Gól do šatne strelil domáci kanonier Haša, po zmene strán skompletizoval svoj 
hetrik v zápase a tak z toho bolo nakoniec víťazstvo 4:0. Skalica si splnila úlohu favorita v tomto zápase. “Možno 
to tak nevyzeralo, no bol to veľmi ťažký zápas. Hostia dobre kombinovali a bránili. Myslím, že rozhodol druhý gól, 
ktorý sa mi podarilo streliť pred odchodom do kabíny. Druhý polčas sme si skúsene ustrážili a pridali sme aj 
ďalšie góly,” reagoval po zápase strelec troch gólov Haša. 

Momentálne má formu 
Prečítajte si tiež:V sobotu derby zápas 8.ligy: Vrádište privíta Rovensko 
Český futbalista skóroval už v troch po sebe idúcich zápasoch. Proti Spišskej Novej Vsi to bol jeho prvý 

hetrik v aktuálnom ročníku druhej najvyššej futbalovej ligy. Celkovo má na svojom konte už štrnásť presných 
zásahov, vďaka čomu mu patrí v tabuľke strelcov už štvrté miesto. “Určite ma to teší, vždy som bol ten hráč, ktorý 
dáva góly. Mám teraz menšiu formu, dúfam že mi to vydrží do konca sezóny a nezaseknem sa (smiech),” 
reagoval ofenzívny hráč Skalice. 

Chcú všetko vyhrať 
Tri strelené góly v zápase ho ale nevyjdú lacno. “Určite niečo donesiem do kabíny a prihodím chalanom,” 

vysvetlil Haša. Skalica si vďaka víťazstvu upevnila v tabuľke druhé miesto. Do karát im zahralo aj zakopnutie 
Popradu, ktorý na domácom štadióne iba remizoval s Komárnom 1:1. Už v sobotu sa predstavia Záhoráci na 
ihrisku Zvolena, kde bude ich cieľom bodovať. “Ak chceme myslieť na postup, musíme jednoznačne bodovať. 
Nemôžeme si dovoliť prehrať a stratiť bod. Je to jasné, musíme do konca sezóny všetko vyhrať,” dodal na záver 
Haša. 

https://myzahorie.sme.sk/c/20812392/hasa-trojgolovym-hrdinom-skalice-proti-spisskej-novej-vsi.html


Prečítajte si tiež:Skalicu opäť “obsadili nafukovačky” (FOTOGALÉRIA+VIDEO) 
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21. Rómsky splnomocnenec bude spolupracovať na čipovaní a očkovaní psov 

v osadách 
[25.04.2018; domov.sme.sk; Domov; 00:00; SITA] 

 
https://domov.sme.sk/c/20812211/romsky-splnomocnenec-bude-spolupracovat-na-cipovani-a-ockovani-
psov-v-osadach.html 

 
 

Najväčším problémom v osadách je práve nekontrolované množenie zvierat. 
BRATISLAVA. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity bude spolupracovať s Československým 

kastračným programom na bezplatnej kastrácii, čipovaní a očkovaní psov v rómskych osadách. 
Povinné čipovanie a očkovanie zvierat zavádza od septembra nový zákon o veterinárnej starostlivosti, pre 

vylúčené komunity však môže byť takáto starostlivosť o zvieratá príliš nákladná. 
Kastračné práce 
„V lete sa chystáme na prvé očkovacie a čipovacie akcie. Ideme do Trebišova, ale predtým sú v poradí obce 

Smižany a Markušovce v okrese Spišská Nová Ves,“ povedal splnomocnenec Ábel Ravasz. 

Spoluprácu so Združením pre práva zvierat podľa Ravasza zvolili pre jeho systematickú a koncepčnú prácu, 
keďže kastračné akcie v rómskych osadách uskutočňuje už niekoľko rokov. 

„Po stretnutí s členmi združenia bolo zrejmé, že spolupracujú s obcami, s útulkami a majú veľmi jasnú 
predstavu o tom, čo sa bude so psami diať po kastračnej akcii. Dôležitá informácia bola pre nás aj to, že si 
združenie stavia koterec v Zlatých Moravciach z vlastných zdrojov. Mali sme dokonca debatu o tom, že by 
Rómovia v rámci aktivačných prác pomohli koterec dostavať, aby sa kastračné akcie mohli začať čím skôr,“ 
uviedol Ravasz. 

Výdaje budú financovať 
Ako agentúru SITA informovala Diana Truchlíková, predsedníčka Združenia za práva zvierat, pod ktoré 

Československý kastračný program spadá, združenie bude naďalej financovať výdaje spojené s akciou, kastráciu 
zvierat, veterinárne náklady ako aj liečbu všetkých odobratých zvierat. 

Úrad splnomocnenca pre rómske komunity uhradí náklady na čipovanie a očkovanie proti besnote. Čip bude 
registrovaný na obec s tým, že na ňom bude aj kontakt na Československý kastračný program. 

Na uskutočnení celej akcie sa musí finančne podieľať aj samotná obec. 
„Pri súčasnom nastavení bude úrad hradiť náklady spojené s čipovaním a vakcináciou. Veríme, že naša 

spolupráca poslúži ako vzor pri zriadení fondu, z ktorého sa štát bude môcť starať o zvieratá v chudobných 
častiach našej krajiny,“ uviedol pre SITA Ravasz. 

Zvieratá budú čipované 
Ako vysvetlila Truchlíková, všetky zvieratá v osade budú čipované, bez ohladu na pohlavie. Očkovať proti 

besnote budú počas kastračnej akcie všetkých samcov, samice mesiac po kastrácii, keď sa do osady vrátia. 
„Čipované a očkované budú len kastrované psy,“ zdôraznila. Rómska osada v Trebišove má podľa 

Truchlíkovej problém s premnožením túlavých psov. 
„Kastračná akcia sa tu už raz konala pred pár rokmi, keď sme odobrali viac ako 100 zvierat a kastrovali vyše 

140 sučiek, avšak za tie roky pribudli nové a nové zvieratá. Preto sme mestu ponúkli pomocnú ruku s úplne 
novým systémom kastračnej akcie,“ uviedla. 

Dodala, že Trebišov ako jedno z prvých miest na Slovensku môže získať kompletnú evidenciu psov v osade, 
ktoré sa ďalej nebudú množiť a budú ošetrené. „Aktuálne čakáme už len na podpis zmluvy s mestom Trebišov, 
ktoré sa vyjadrilo, že túto situáciu chce riešiť,“ uzavrela Truchlíková. 

Nekontrolované množenie zvierat 
Podľa Silvie Čaňovej zo Slobody zvierat je bezplatné čipovanie a vakcinácia dobrý krok, avšak iba pre tých 

majiteľov psov v rómskych komunitách, ktorých pes je vykastrovaný. 
Kastrácia je podľa Čaňovej kľúčová, pretože najväčším problémom v osadách je práve nekontrolované 

množenie zvierat a z toho vyplývajúce problémy. 
Povinné čipovanie, s ktorým ráta novela veterinárneho zákona, systém odoberania zvierat útulkami a 

občianskymi združeniami zásadne nezmení, naďalej to bude možné len ak sa majiteľ dobrovoľne vzdá zvieraťa. 
„Jednoznačná identifikácia majiteľa však môže pomôcť vyvodiť zodpovednosť pri týraní a zanedbaní 

starostlivosti o zviera,“ myslí si Čaňová. Navrhla, aby sa vyčlenili peniaze na stály veterinárny dozor - terénneho 
veterinára, ktorý by v osadách zabezpečoval pravidelné kontroly zdravia a pohody zvierat. 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Pohotovosť v lekárňach - streda 25. apríla 
[25.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 
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https://korzar.sme.sk/c/20810326/pohotovost-v-lekarnach-streda-25-aprila.html 

 
 

Pohotovostné lekárne na východe. 
Košice 
Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 
Prešov 
Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, 

Generála Svobodu 26 
Kežmarok 
Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici. 
Stropkov 
ELIXÍR, Akademika Pavlova 1329/49 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
Spišská Nová Ves 

Dr. Max, OC Kaufland, Duklianska 19 
Gelnica 
Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Rožňava 
Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, 
St. Ľubovňa 
Dr. Max, Levočská 1/336 
Poprad 
BENU, Námestie sv. Egídia 14 
Humenné 
Pri kaštieli, Mierová 33/1 
Bardejov 
Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
Juh, M. R. Štefánika 2630/214 
Svidník 
Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
Sobrance 
Tilia, Námestie Slobody 582/3 
Snina 
ALBA, Študentská 1439 
Trebišov 
RODINNÁ LEKÁREŇ, Čsl. Armády 3724 
Michalovce 
TILIA, Nám. Osloboditeľov 73 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Inklúziu marginalizovaných rómskych komunít podporia národné projekty 
[25.04.2018; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/inkluziu-marginalizovanych-romskych-komunit-podporia-narodne-
projekty/1384978 

 
 

Bratislava 25. apríla 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta) 
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) a jeho úrad sa v roku 2017 venoval 

rozbehu štyroch národných projektov, realizujúcich opatrenia zamerané na začlenenie marginalizovaných 
rómskych komunít do majoritnej spoločnosti. Vyplýva to zo správy o činnosti splnomocnenca a jeho úradu v 
minulom roku, ktorú v stredu zobrala vláda na vedomie. 

Ilustračné foto 
“V roku 2017 sa začala realizácia národného projektu zameraného na terénnu a sociálnu prácu, podporu 

komunitných centier i vysporiadavanie pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách. Začal sa tiež 
realizovať projekt venovaný monitorovaniu a hodnoteniu inkluzívnych politík a ich dopadu na marginalizované 

https://korzar.sme.sk/c/20810326/pohotovost-v-lekarnach-streda-25-aprila.html
https://www.hlavnespravy.sk/inkluziu-marginalizovanych-romskych-komunit-podporia-narodne-projekty/1384978
https://www.hlavnespravy.sk/inkluziu-marginalizovanych-romskych-komunit-podporia-narodne-projekty/1384978


rómske komunity,“ uvádzajú autori správy. Tú na rokovanie vlády predložil premiér Peter Pellegrini(Smer-SD), v 
súčasnosti povereným riadením Ministerstva vnútra (MV) SR, pod ktoré úrad rómskeho splnomocnenca patrí. 

Autori správy poukazujú i na to, že v závere roka inicioval rezort vnútra i výzvu zameranú na podporu 
predprimárneho vzdelávania rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Pri implementovaní Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 predložil v roku 2017 Ravaszov úrad 
vláde aktualizované akčné plány tohto základného strategického materiálu, týkajúce sa oblasti vzdelávania, 
bývania, zamestnanosti i zdravia. „Úrad takisto predložil i nový akčný plán pre oblasť finančného začlenenia, 
oblasť nediskriminácie a iniciatívy integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie,“ uvádza sa v materiáli. 

Splnomocnenec v tejto súvislosti upozorňuje aj na konkrétne legislatívne výsledky. “V spolupráci s 
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa nám podarilo presadiť zmenu zákona o 
pozemkových úpravách, vďaka čomu od 1. septembra 2017 už starostovia môžu vykonať jednoduché pozemkové 
úpravy pod rómskymi osadami. To následne môže uľahčiť aj dobudovanie infraštruktúry a to napríklad prístupom 
k pitnej vode, ku kanalizácii alebo k prístupovej ceste,“ uviedol Ravasz. “Ďalším úspešným legislatívnym krokom 
je zmena kvalifikačných podmienok pre terénnych pracovníkov, ktorá zvyšuje možnosť zamestnať v projektoch 
terénnej práce miestnu pracovnú silu priamo z rómskych komunít,“ dodal. 

Vyzdvihol i aktivity úradu zamerané aj na zvyšovanie zamestnanosti a to najmä na vytváranie pomocných 
profesií, ktoré dokážu následne pomôcť komunite rásť. „Do marca 2018 sa nám podarilo vytvoriť pracovné miesta 
pre 1405 ľudí. Našou snahou je, aby tieto vytvorené miesta boli do budúcna udržateľné aj po skončení 
financovania projektov. Napríklad v prípade úspešného projektu Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), 
ktorá funguje v 145 obciach a sú v nej zamestnaní prevažne Rómovia, je vízia, aby títo pracovníci prešli do stálej 
štátnej služby ako asistenti policajtov“ spresnil Ravasz. 

V dokumente sa bilancuje aj realizovaná výzva MV na predkladanie žiadostí o podporu sociálnych a 
kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Za rok 2017 bolo podporených 
celkovo 88 projektov v celkovej výške dotácie 517.200 eur. Schválené žiadosti sa týkali rekonštrukcie nájomných 
bytov či technickej infraštruktúry v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, taktiež výchovno-
vzdelávacích projektov pre mladých Rómov i budovania partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a 
kultúrnych potrieb a mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. 

Správa takisto informuje, že v roku 2017 splnomocnenec Ravasz osobne navštívil 69 lokalít s 
marginalizovanými rómskymi komunitami. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity má celoslovenskú pôsobnosť aj prostredníctvom 
regionálnych kancelárií v mestách Banská Bystrica, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Nitra, Prešov, 
Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Svidník. K 31. decembru 2017 bol celkový počet zamestnancov úradu 

76, z toho 32 v Bratislave a 44 na regionálnych pracoviskách. 
[Späť na obsah] 

 
 

24. Zlatý Vestenický, pridal sa i Neuwirth 
[25.04.2018; mytopolcany.sme.sk; Topoľčany / Šport; 00:00; Jaroslav Šupa] 

 
https://mytopolcany.sme.sk/c/20811667/zlaty-vestenicky-pridal-sa-i-neuwirth.html 

 
 

V úvode apríla sa v Spišskej Novej Vsi konali medzinárodné majstrovstvá Slovenska v plávaní v masters. 

Dlhé roky sa tohto podujatia zúčastňoval z Topoľčian iba Igor Vestenický, v tomto ročníku sa mu pridali i ďalší 
Topoľčanec Noro Neuwirth. Neuwirth je bývalý reprezentant Slovenska v mládežníckych kategóriách, ale už 
deväť rokov súťažne nepretekal. „Plávanie ho však začalo znova baviť a tak si chcel svoje sily overiť i na 
pretekoch. To, že so svojej skvelej výkonnosti takmer nič nestratil, dokázal v Spišskej Novej Vsi potvrdiť. Plával 

dve disciplíny a vo svojich kategóriách obsadil raz prvé a raz druhé miesto. Navyše v kategórii 50 m prsia obsadil 
výborné tretie miesto i spomedzi všetkých účastníkov bez rozdielu kategórie,“ začal hodnotenie podujatia Igor 
Vestenický, ktorý svoje štyri štarty premenil i na štyri cenné kovy. „Plával som štyri disciplíny a medzi svojimi 
vekovými rovesníkmi som získal dve zlaté a dve strieborné medaile. Na pretekoch sme sa opäť presvedčili ako sa 
veľmi zvyšuje počet ľudí, vyznavačov športového plávania i vo vyššom veku. Na štartové bloky sa postavilo okolo 
tristo plavcov zo šiestich krajín. I my v Topoľčanoch sme sa zdvojnásobili. Dúfam, že naše úspechy privedú na 
bazén i ďalších a v budúcnosti postavíme i štafetu, lebo tieto preteky sú zlatým klincom celého podujatia,“ dodal 
na záver Igor Vestenický. 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Návštevníkov Slovenského raja pribúda, posilnia tam spoje 
[25.04.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20812294/navstevnikov-slovenskeho-raja-pribuda-posilnia-tam-spoje.html 
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Nový grafikon bude platný od 28. apríla. 
Slovenský raj - Tomášovská Belá a Sokolia dolina 
(24 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Národný park Slovenský raj je v jarnom období a najmä počas letnej sezóny čoraz 

vyhľadávanejšou turistickou destináciou. 
Jeho dostupnosť osobnými automobilmi je však limitovaná veľkosťou parkovísk v jednotlivých turistických 

centrách, na čo reaguje Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj & Spiš posilnením spojov. 
“V spolupráci s dopravcom eurobus, a. s., Košice a Košickým samosprávnym krajom v aktuálnom roku už po 

tretí raz podporíme posilnené verejné autobusové spoje do najvyhľadávanejších stredísk Slovenského raja. Tie 
budú premávať počas najbližších predĺžených víkendov, konkrétne 28. apríla až 1. mája a 5. až 8. mája a 
následne aj počas letných víkendov a sviatkov od 1. júna do 31. augusta,” konkretizoval Martin Pižem z OOCR 
Slovenský raj & Spiš. 

Trasa liniek 
Trasa liniek bude viesť z mesta Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické stredisko Čingov, obce 

Spišské Tomášovce, Letanovce, Spišský Štvrtok a Vydrník, kde je napojenie na osobné vlaky, až do Hrabušíc, 
Betlanoviec, Hrabušickej píly a späť. 

“Posilnené spoje sa v tomto roku stali súčasťou grafikonu verejnej dopravy spoločnosti eurobus, a.s., a výška 
cestovného sa bude odvíjať od štandardných taríf dopravcu. Spoje môžu návštevníci nájsť na internetovej 
stránke, ide o linky číslo 37, 40, 42, 44 a 47, resp. číslo 82 a 84,” doplnil Pižem. 

OOCR verí, že tieto spoje budú pre návštevníkov regiónu užitočné a že ich využijú v čo najväčšej miere. 
Nový grafikon bude platný od 28. apríla. 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Inklúziu marginalizovaných rómskych komunít podporia národné projekty 
[25.04.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/inkluziu-marginalizovanych-romskych-komunit-podporia-narodne-projekty-
cl582528.html 

 
 

Na snímke splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz. 
Bratislava 25. apríla (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) a jeho 

úrad sa v roku 2017 venoval rozbehu štyroch národných projektov, realizujúcich opatrenia zamerané na 
začlenenie marginalizovaných rómskych komunít do majoritnej spoločnosti. Vyplýva to zo správy o činnosti 
splnomocnenca a jeho úradu v minulom roku, ktorú v stredu zobrala vláda na vedomie. 

"V roku 2017 sa začala realizácia národného projektu zameraného na terénnu a sociálnu prácu, podporu 
komunitných centier i vysporiadavanie pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách. Začal sa tiež 
realizovať projekt venovaný monitorovaniu a hodnoteniu inkluzívnych politík a ich dopadu na marginalizované 
rómske komunity,“ uvádzajú autori správy. Tú na rokovanie vlády predložil premiér Peter Pellegrini(Smer-SD), v 
súčasnosti povereným riadením Ministerstva vnútra (MV) SR, pod ktoré úrad rómskeho splnomocnenca patrí. 

Autori správy poukazujú i na to, že v závere roka inicioval rezort vnútra i výzvu zameranú na podporu 
predprimárneho vzdelávania rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Pri implementovaní Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 predložil v roku 2017 Ravaszov úrad 
vláde aktualizované akčné plány tohto základného strategického materiálu, týkajúce sa oblasti vzdelávania, 
bývania, zamestnanosti i zdravia. „Úrad takisto predložil i nový akčný plán pre oblasť finančného začlenenia, 
oblasť nediskriminácie a iniciatívy integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie,“ uvádza sa v materiáli. 

V dokumente sa bilancuje aj realizovaná výzva MV na predkladanie žiadostí o podporu sociálnych a 
kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Za rok 2017 bolo podporených 
celkovo 88 projektov v celkovej výške dotácie 517.200 eur. Schválené žiadosti sa týkali rekonštrukcie nájomných 
bytov či technickej infraštruktúry v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, taktiež výchovno-
vzdelávacích projektov pre mladých Rómov i budovania partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a 
kultúrnych potrieb a mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. 

Správa takisto informuje, že v roku 2017 splnomocnenec Ravasz osobne navštívil 69 lokalít s 
marginalizovanými rómskymi komunitami. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity má celoslovenskú pôsobnosť aj prostredníctvom 
regionálnych kancelárií v mestách Banská Bystrica, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Nitra, Prešov, 
Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Svidník. K 31. decembru 2017 bol celkový počet zamestnancov úradu 

76, z toho 32 v Bratislave a 44 na regionálnych pracoviskách. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 
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27. Návštevníkov Slovenského raja pribúda, posilnia tam spoje 
[25.04.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/navstevnikov-slovenskeho-raja-pribuda-posilnia-tam-spoje-cl582553.html 

 
 

Národná prírodná rezervácia Zejmarská roklina je jediná sprístupnená tiesňava v južnej časti Národného 
parku Slovenský raj. 

Spišská Nová Ves 25. apríla (TASR) - Národný park Slovenský raj je v jarnom období a najmä počas letnej 

sezóny čoraz vyhľadávanejšou turistickou destináciou. Jeho dostupnosť osobnými automobilmi je však limitovaná 
veľkosťou parkovísk v jednotlivých turistických centrách, na čo reaguje Oblastná organizácia cestovného ruchu 
(OOCR) Slovenský raj & Spiš posilnením spojov. 

“V spolupráci s dopravcom eurobus, a. s., Košice a Košickým samosprávnym krajom v aktuálnom roku už po 
tretí raz podporíme posilnené verejné autobusové spoje do najvyhľadávanejších stredísk Slovenského raja. Tie 
budú premávať počas najbližších predĺžených víkendov, konkrétne 28. apríla až 1. mája a 5. až 8. mája a 
následne aj počas letných víkendov a sviatkov od 1. júna do 31. augusta,” konkretizoval Martin Pižem z OOCR 
Slovenský raj & Spiš. 

Trasa liniek bude viesť z mesta Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické stredisko Čingov, obce 

Spišské Tomášovce, Letanovce, Spišský Štvrtok a Vydrník, kde je napojenie na osobné vlaky, až do Hrabušíc, 
Betlanoviec, Hrabušickej píly a späť. “Posilnené spoje sa v tomto roku stali súčasťou grafikonu verejnej dopravy 
spoločnosti eurobus, a.s., a výška cestovného sa bude odvíjať od štandardných taríf dopravcu. Predmetné spoje 
môžu návštevníci nájsť na internetovej stránke, ide o linky číslo 37, 40, 42, 44 a 47, resp. číslo 82 a 84,” doplnil 
Pižem. 

OOCR verí, že tieto spoje budú pre návštevníkov regiónu užitočné a že ich využijú v čo najväčšej miere. Nový 
grafikon je platný od 28. apríla. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

28. Návštevníkov Slovenského raja pribúda: Zo Spišskej tam aj späť posilnia 

spoje 
[25.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; TASR] 

 
http://spisska.dnes24.sk/navstevnikov-slovenskeho-raja-pribuda-zo-spisskej-tam-aj-spat-posilnia-spoje-
297481 

 
 

Národný park Slovenský raj je v jarnom období a najmä počas letnej sezóny čoraz vyhľadávanejšou 
turistickou destináciou… 

Jeho dostupnosť osobnými automobilmi je však limitovaná veľkosťou parkovísk v jednotlivých turistických 
centrách, na čo reaguje Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj & Spiš posilnením spojov. 

„V spolupráci s dopravcom eurobus, a. s., Košice a Košickým samosprávnym krajom v aktuálnom roku už po 
tretí raz podporíme posilnené verejné autobusové spoje do najvyhľadávanejších stredísk Slovenského raja. Tie 
budú premávať počas najbližších predĺžených víkendov, konkrétne 28. apríla až 1. mája a 5. až 8. mája a 
následne aj počas letných víkendov a sviatkov od 1. júna do 31. augusta,“ konkretizoval Martin Pižem z OOCR 
Slovenský raj & Spiš. 

Trasa liniek bude viesť z mesta Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické stredisko Čingov, obce 

Spišské Tomášovce, Letanovce, Spišský Štvrtok a Vydrník, kde je napojenie na osobné vlaky, až do Hrabušíc, 
Betlanoviec, Hrabušickej píly a späť. „Posilnené spoje sa v tomto roku stali súčasťou grafikonu verejnej dopravy 
spoločnosti eurobus, a.s., a výška cestovného sa bude odvíjať od štandardných taríf dopravcu. Predmetné spoje 
môžu návštevníci nájsť na internetovej stránke, ide o linky číslo 37, 40, 42, 44 a 47, resp. číslo 82 a 84,“ doplnil 
Pižem. 

OOCR verí, že tieto spoje budú pre návštevníkov regiónu užitočné a že ich využijú v čo najväčšej miere. Nový 
grafikon je platný od 28. apríla. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 
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