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1. Na návšteve Olympie, kolísky olympijských hier aj športu 
[08.07.2019; Hospodárske noviny; SME JEDEN TÍM; s. 18; Ľubomír Souček] 



 
 

Na toto magické miesto 27. mája zavítala bezmála päťdesiatčlenná delegácia SOŠV, ktorú sprevádzala 
delegácia Národnej rady SR vedená jej poslancom a bývalým vynikajúcim futbalistom Dušanom Tittelom, aj 
slovenská veľvyslankyňa v Grécku Iveta Hricová. Slováci tak prišli ku koreňom nielen olympijských hier, ale aj 
súťažného športu ako takého – takpovediac do ich kolísky. Slováci navštívili aj sídlo Medzinárodnej olympijskej 
akadémie. Na jej pôde ich privítali prezident Gréckeho olympijského výboru Spyros Capralos aj čestný dekan 
MOA Kostas Georgiadis. „Navštívili ste srdce olympizmu. Tu sa zrodili antické olympijské hry a spočíva tu aj 
srdce ich obnoviteľa v novoveku Pierra de Coubertina,“ pripomenul v príhovore Spyros Capralos. 

Na mieste, kde sa písala história 
V delegácii SOŠV boli okrem najvyšších predstaviteľov organizácie aj traja olympijskí medailisti, ďalší piati 

olympionici, obe naše medailistky z tohtoročného zimného EYOF, pätnásti zástupcovia regionálnych olympijských 
klubov i študenti. Všetci obdivovali ruiny impozantného Diovho chrámu, ktorý ukrýval jeden z antických siedmich 
divov sveta – obrovskú Diovu sochu zo zlata a slonoviny, ruiny Hérinho chrámu i najstarší športový štadión sveta, 
ktorý má vyše dvetisíc rokov (a to je časovo až tretí v poradí…). Peter Korčok, viceprezident SOV a olympionik v 
atletike: „Tu som si pripomenul moju olympijskú motiváciu z pretekárskych čias, ktorá pretrváva aj v tom, čo v 
športe ako funkcionár robím dnes. Je to veľká inšpirácia pre dnešok. Je úžasné, že grécke myšlienky z antických 
čias sú stále aktuálne – aj ideál kalokagatie (spojenie krásneho tela s ušľachtilým duchom – pozn. autora), aj 
ponímanie športu ako súčasti kultúry. Každému vrelo odporúčam návštevu Olympie, či už sa zaujíma o šport, 
históriu, alebo umenie. Každý si tu niečo nájde.“ Erik Vlček, trojnásobný olympijský medailista v rýchlostnej 
kanoistike: „Starí Gréci boli géniovia. Uctievali bohov aj športové výkony a dokázali to brilantne zladiť. V Olympii 
to dýcha históriou. Nedokážem si ani predstaviť, aké úžasné to tu pred dávnymi stáročiami muselo byť.“ Marianna 
Némethová-Krajčírová, dvojnásobná olympijská medailistka v športovej gymnastike: „Každý olympionik by mal 
poznať toto miesto. Predstavuje kus histórie, ktorá tu stále dýcha. Pre každú generáciu má význam návšteva 
Olympie. Myšlienky antických olympiád boli úžasné.“ Milan Dvorščík, cyklistický olympionik: „Je úžasné, akí boli 
Gréci šikovní, keď pred bezmála tritisíc rokmi založili tradíciu hier. Olympijské hry predstavujú fenomén.“ Miroslav 
Luberda, zápasnícky olympionik a predseda OK Košice: „Bolo krásne vidieť miesta, kde vznikli olympijské hry aj 
súťažný šport. Hoci dnes vidíme len ruiny, muselo to byť úžasné miesto. Každý olympionik by ho mal vidieť.“ Eva 
Murgáčová, učiteľka zo ZŠ Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi: „Veľa som o Olympii čítala, ale ,živý‘ zážitok je 

neopísateľný. Z Olympie sála obrovský pokoj.“ 
Antický odkaz šíri Medzinárodná olympijská akadémia 
V tesnom susedstve archeologického parku v Olympii vyrástol areál Medzinárodnej olympijskej akadémie, čo 

je vrcholná vzdelávacia inštitúcia v oblasti olympizmu a histórie olympijských hier. Stará sa aj o šírenie antického 
odkazu Grékov. Podľa slov nášho výnimočného znalca antiky Vojtecha Zamarovského sa v antickom Grécku 
telesná výchova a šport stali integrálnou zložkou kultúry spolu s umením, vedou a so vzdelanosťou. Každý 
návštevník zo Slovenska sa v areáli MOA pristavil pri pomníku, pod ktorým je uložené srdce Pierra de Coubertin. 
Práve tam je tradične prvá zastávka štafety s olympijským ohňom, ktorý zapaľujú neďaleko odtiaľ pred chrámom 
bohyne Héry. Naša delegácia si mohla pozrieť aj unikátny archív a obrovskú knižnicu materiálov, ktoré sa viažu k 
olympijským hrám 2004 v Aténach. Anton Siekel, prezident SOŠV: „Všetci odchádzame plní dojmov. Možno by 
každý človek pôsobiaci v športe mal aspoň raz navštíviť toto miesto a pripomenúť si, ako sa rodil šport aj 
olympijské hry a prečo dnes v športe robíme to všetko.“ Danka Barteková, členka MOV a olympijská medailistka v 
streľbe: „Bola som tu prvý raz a prekvapila ma veľkosť celého olympijského areálu. Odporúčam návštevu 
každému. Som rada, že som mohla navštíviť aj krásny areál MOA.“ Ľubomír Souček, mediálny riaditeľ SOŠV 

Foto: 
Spoločná fotografia slovenských hostí aj ich gréckych hostiteľov na schodoch Medzinárodnej olympijskej 

akadémie. 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Prečítajte si najklikanejšie články nášho webu z tohto týždňa: Ktoré to sú? 
[07.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/precitajte-si-najklikanejsie-clanky-nasho-webu-z-tohto-tyzdna-ktore-to-su-
335174 

 
 

Prinášame vám najklikanejšie články nášho spravodajského webu z tohto týždňa. Aha, o ktoré ide… 
Obľúbené podujatie sa blíži 
Štyri dni zábavy, nákupov či stretnutí s priateľmi začnú tento rok od 18. júla. Okrem stánkov či kolotočov je 

pripravený aj pestrý kultúrny program. Pozrite si kompletný program 64. ročníka Spišského trhu. 
Letné kino pred Redutou 
K letným večerom patrí aj zaujímavý film. Počas aktuálnych prázdnin sa v našom meste môžete tešiť na hneď 

viacero titulov, ktoré sa budú premietať pod holým nebom v rámci Letného kina. To bude prebiehať pred budovou 
Reduty vždy od 21:15 hod. Takéto filmy nám ponúkne. 

https://spisska.dnes24.sk/precitajte-si-najklikanejsie-clanky-nasho-webu-z-tohto-tyzdna-ktore-to-su-335174
https://spisska.dnes24.sk/precitajte-si-najklikanejsie-clanky-nasho-webu-z-tohto-tyzdna-ktore-to-su-335174


Obce súťažia o tú naj 
Aj v tomto roku vyhlásil portál Slovakregion.sk súťaže o NAJ mesto a obec Slovenska 2019, ktoré prebiehajú 

formou internetového hlasovania. Odštartovali presne 1. apríla. V stredu 3. júla sme vám priniesli informácie, 
ktorým dedinám z okresu Spišská Nová Ves sa v čase vydania nášho článku darilo najviac. Viac tu. 

V Spišskej odštartovalo sezónu pred pár dňami novoveské kúpalisko. Vybudované novinky nájdete v 
priloženej galérii. 

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

Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Žijú v rozpadnutom dome. Kúpu sa v detskej vaničke 
[06.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 5; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

OD STRECHY ZATEKÁ, VŠADE KOPE ELEKTRINA 
Pomocnú ruku im podala cudzia žena, pomáha im prežiť. Aktívna je aj obec. 
HNILČÍK. Martina Sýkorová hľadala cez inzerát opatrovateľku do rodiny Na pracovnú ponuku sa jej ozvala 

Katarína Kurillová z obce Hnilčík (okres Spišská Nová Ves). Keď Martina zúboženú ženu zbadala vo dverách, 

neverila vlastným očiam. 
Žena bez práce s dvomi deťmi a matkou, ktorí bývajú v dome na spadnutie, však Martinu nenechala 

ľahostajnou. 
Predsavzala si, že cudzej žene a jej rodine pomôže žiť dôstojnejší život. 
„Keď som ju zbadala, bolo mi ťažko. Nechcela som ju odbiť, a tak som si povedala, že to s ňou skúsim. 

Priznala sa, že má vážne zdravotné problémy, ale že musí pracovať, lebo má nízky dôchodok a potrebuje uživiť 
rodinu. Nedalo mi srdce nechať ju len tak a navštívila som ich doma,“ priblížila Martina prvé stretnutie s 
Katarínou. 

Návšteva v dome ju zlomila 
Návšteva v dome v Hnilčíku znamenala pre Martinu ďalší šok. „Dom je na spadnutie. Žijú v hrozných 

podmienkach. Urobila som im menší nákup, dala nejaké peniaze, aby mali na výdavky. Povedala som im, že sa 
môžu na mňa kedykoľvek obrátiť,“ zdôraznila Spišiačka s veľkým srdcom. Dlhé roky pracovala ako opatrovateľka 
v zahraničí. V Nemecku, Rakúsku i Švajčiarsku. Doma začala pracovať v opatrovateľských službách. „V zahraničí 
nikto nerieši, ako pomôcť, prečo pomôcť, za čo pomôcť. Keď niekto potrebuje pomoc, tak pomáhajú. To sa mi 
zapáčilo a držím sa toho aj doma na Slovensku,“ zdôraznila Martina. 

Strata manžela, choroba, dlhy 
Život Kataríny Kurillovej patrí k tým smutnejším. Choroba jej vzala milovaného muža, aj brata. Ostala sama s 

dvomi deťmi a starou a chorou matkou. Hoci pred rokmi obývali obecný byt, dostali sa do finančných problémov a 
dlhy narastali. Katarína sa tak rozhodla, že bude bývať v drevenom dome s matkou a dlh bude postupne splácať. 

Už vtedy bol však starý drevený dom v zlom stave. Katarína v ňom žije s dcérou (12), synom (19) a chorou 
mamou. 

Pred rokmi pracovala, no podlomené zdravie ju o prácu pripravilo. Trpí osteoporózou, prekonala obojstranný 
zápal pľúc a je z nej invalidná dôchodkyňa. 

„Žijeme z môjho dôchodku 130 eur, po manželovi dostávam 60 eur. Nie som lenivá, chcem pracovať. Som 
však slabá a chorá. Nemôžem dvíhať ťažké, kosti sa mi rozsypujú. Keď to poviem na pohovore, nezamestnajú 
ma. Neviem, ako máme takto žiť,“ priblížila ťažko skúšaná žena. 

Kúpu sa v detskej vaničke s ohriatou vodou 
V dome nemajú záchod, kúpu sa len v detskej vaničke, do ktorej si predtým nahrejú vodu na peci. Kúpiť si 

fúru dreva za 220 eur si nemôžu dovoliť. 
V peci kúria iba s obavami. Komín netesní, dym vychádza mimo neho. 
„Elektrina je v zlom stave. Práčku zapínam iba na vlastné riziko, deti musia chodiť čisté. Plechová strecha 

zateká, voda steká po múroch a elektrina všade kope. Na mokrom múre, aj na povale. Bojíme sa a steny sa 
radšej ani nedotýkame,“ hovorila o každodennej realite Katarína. 

Zbierka pre rodinu 
Oblečenie jej dajú dobrí ľudia. Niektorí rodine prinesú aj kúsok dreva. Keď však dôjde drevo, majú aj studené 

dni, a to aj počas zimy. Napriek nepriazni osudu sa Katarína nevzdáva. 
„Úmysel skoncovať so životom nemám, hoci nemám síl. Snažím sa však s tým popasovať. Stále verím, že sa 

náš život zlepší,“ zamyslela sa. 
Za pomoc Martiny Sýkorovej je veľmi vďačná. Keď jej zavolala, že nemá chlieb, drevo, okamžite im pomohla. 
Rodina však potrebuje väčšiu pomoc. Martina rozbehla pre rodinu z Hnilčíka zbierku. „Raz, keď sme sedeli u 

nich doma, som matke Kataríny sľúbila, že sa o rodinu postarám. Aby mali nový dom a v ňom aj hojdačku,“ 
zdôraznila Martina, ktorá bude pomáhať cez občianske združenie. Verí, že dobrí ľudia sa nájdu a rodine pomôžu 
získať dôstojné bývanie a dôstojný život. 

Pomáha aj obec 



Rodine Kurillovcov pred časom pomohla aj obec. Keď im vietor strhol časť plechovej strechy, pracovníci obce 
strhnutú časť strechy opravili a upevnili. 

„Urobili sme to okamžite, ako nás o to požiadali,“ zdôraznil starosta Hnilčíka Ľubomír Kačír (Smer – SD). 
Potvrdil, že hoci Katarína vytvorila dlh na obecnom byte, poctivo si svoje podlžnosti spláca. Mesačne 20 eur. 
„Ak sa dostane z dlhov a uvoľní sa nejaký nájomný byt, môže si podať žiadosť. Ak sa bude dať, vieme 

pomôcť. Veríme, že zbierka rodine pomôže,“ zdôraznil starosta. Obec už v minulosti pomohla jednému 
obyvateľovi, ktorý vyhorel a peniaze zo zbierky mu pomohli v začiatkoch. V súčasnosti už býva v nájomnom byte. 
Pomohli aj mužovi, ktorému ukradli kone. Bola to jeho obživa, keďže pracoval v lese s koňmi. Urobila sa zbierka a 
kúpil si nové kone. Obec je pripravená pomôcť aj rodine Kurillovcov. 

TEXT A FOTO: MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
Foto: 
Katarína Kurillová, perie s obavami, aby ju nekopla elektrina. 
Pec je v havarijnom stave, netesní ani komín. Variť však nemajú na čom. 
Plechová strecha môže každú chvíľu padnúť, elektrina v dome je v havarijnom stave. 
Marta Sýkorová rodine Kurillovcov pomáha a bude pomáhať. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Nevoľnosti aj pády v horách. Záchranári mali plné ruky práce 
[06.07.2019; ta3.com; Slovensko; 18:31; TA3 TASR] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1159209/nevolnosti-aj-pady-v-horach-zachranari-mali-plne-ruky-prace.html 

 
 

Záchranári Horskej zdravotnej služby majú aj v lete plné ruky práce. Ako informujú na svojej oficiálnej stránke, 
zasahovali na viacerých miestach Slovenska. Záchranári z Veľkej Fatry pomáhali 57-ročnej slovenskej turistke, 
ktorá si pri vystupovaní z lanovky na Malinom brde pádom spôsobila úraz. 

Po ošetrení a zafixovaní hornej končatiny turistku záchranári transportovali terénnym vozidlom HZS do 
nemocnice v Ružomberku na ďalšie ošetrenie. Pomoc bola nutná aj v Malej Fatre. V popoludňajších hodinách 
pociťovala 13-ročná slovenská turistka počas zostupu zo sedla Medziholie do Štefanovej silné nevoľnosti 
sprevádzané zvracaním a nebola schopná túru dokončiť. 

Štyria záchranári HZS po príchode poskytli turistke prednemocničnú zdravotnú starostlivosť. Pacientku nabalili 
do nosidiel Kong a transportovali ju ku terénnemu vozidlu HZS. Ním bola dopravená ku domu HZS v Štefanovej, 
kde ju prevzala posádka RZP z Terchovej, ktorá s ňou pokračovala na ďalšie vyšetrenia do žilinskej nemocnice. 
Na Podlesku v Slovenskom raji zasa potreboval poobede pomoc záchranárov 43-ročný český cyklista. Ten si pri 
jazde na bicykli z Kláštoriska na Podlesok spôsobil poranenie prsta hornej končatiny. Muž bol záchranármi 
transportovaný do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

https://www.facebook.com/hzs.sk/posts/2319184198169540?__xts__%5B0%5D=68.ARA4NYCNFqKmy6YTV
i5ZH86IusZqJqiPsrSqD3riGteS9ypN4rv3VYa-I4D7_GPyKUGTyDzsaL3cL6Eqa-
xQ0LOSfvtzlpZiwUUegDftOHpz50nvehc8A3mnQC3GIVoPo páde z bicykla v Lesníckom sedle záchranári 
ošetrovali aj 28-ročného poľského cyklistu. Turista utrpel početné odreniny horných končatín a tržné poranenie 
hlavy. „Na miesto bola vyslaná aj posádka RZP, ktorá v súčinnosti s horským záchranárom muža ošetrila. 
Následne bol horským záchranárom z Pienin transportovaný na štátnu hranicu, kde ho prevzali kolegovia z 
poľského GOPR-u," približujú záchranári. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. 07:30; Víkendová predpoveď počasia: Obloha bude väčš… 
[06.07.2019; dennikn.sk; Slovensko; 07:30; Minúta po minúte] 

 
https://dennikn.sk/minuta/1518399/ 

 
 

Víkendová predpoveď počasia: Obloha bude väčšinou polooblačná na celom území, s teplotami do 30 
stupňov. Ojedinele môžeme počítať s prehánkami alebo búrkami. Podobné počasie vystihol maliar Ľudovít 
Čordák v diele Pohľad na Spišskú Novú Ves. 

[Späť na obsah] 
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6. Salvy smiechu a potlesk v stoji: Boli sme na predpremiére filmu Loli 

Paradička 
[06.07.2019; dnes24.sk; Regionálny spravodajský portál; 00:00; Ľubomír Hudačko] 

 
https://www.dnes24.sk/salvy-smiechu-a-potlesk-v-stoji-boli-sme-na-predpremiere-filmu-loli-paradicka-
335127 

 
 

Ak čo i len trochu máte radi šarištinu, film Loli Paradička vás určite pobaví. Na predpremiére snímky z 
prostredia východného Slovenska sme boli aj my. 

Práce na filme trvali viac ako 4 roky, ale výsledok je príjemný. Film Loli Paradička, ktorý onedlho príde do kín, 
vás pobaví a zaujme. Hlavne, ak ste lokálpatriot z východného Slovenska. 

Tŕpnu, aká bude reakcia 
Po dlhých rokoch sa stalo, že vznikol film obsadený výlučne hercami z tejto časti Slovenska. Príležitosť zahrať 

si v ňom dostali v hlavnej úlohe Michal Iľkanin z Divadla Alexandra Duchnoviča a Kamila Mitrášová, pre ktorú to 
bol filmový debut. „V rámci filmu je to prvá hlavná postava, v divadle som ich mal viac. Nedeje sa to každý deň, 
aby človek natáčal film a bol tam hlavnou postavou," povedal herec Michal Iľkanin ešte počas natáčania pre portál 
Spišská 24. 

Romantická komédia od začiatku spôsobovala v publiku salvy smiechu. K tomu pomáhal najmä typický 
šarišský dialekt a hlášky, ktoré používame dennodenne aj my. „Teraz som videl film tretíkrát, ale vždy počas toho 
všetci tŕpneme, ako bude reagovať publikum. Sme však radi, že ho diváci tu v Prešove ocenili a že sa im páčil,“ 
povedal po predpremiére v záhradnom kine len pre pozvaných hostí jeden zo scenáristov a režisérov Richard 
Staviarsky. 

Ten sa objavil vo filme taktiež – ako hasič Ďodik z Kendic. Producenkou bola jeho sestra Marka Staviarska, 
strihu sa venoval aj Juraj Staviarsky a réžiu aj hudbu doplnil ich otec, Víťo Staviarsky. Prvýkrát bol film verejne 
prezentovaný 16. júna na Art Film feste v Košiciach a získal cenu diváka Joj Cinema. 

Neposlúchli ho 
„Otec nám zakázal ísť na umelecké školy, ale ako to už býva, neposlúchli sme ho a teraz tu stojíme s filmom, 

na ktorom sme spolupracovali a napokon dotiahli do úspešného konca,“ povedala prítomným zaujímavosť Marka 
Staviarska. 

Na plátne plynulo 89 minút vtipného príbehu medzi mladou Rómkou a handicapovaným jarmočným 
predavačom. Dej filmu síce nepatril do kategórie komplikovaných, ale zato pôsobil prirodzene a pútavo. Objavili 
sa v ňom aj Fedor Vico či Kveta Stražanová a ak sa vyberiete od 18. júla do kina, určite sa máte na čo tešiť. 
Potlesk v stoji na predpremiére v Prešove je snáď dostatočnou pozvánkou. 

A v obrazoch si pozrite, ako pred časom prebiehalo nakrúcanie filmu Loli Paradička v Spišskej Novej Vsi. 

Kliknite si archívnu fotogalériu priamo z miesta. 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z 

Prešova a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Slováci podceňujú nástrahy turistiky: Horskí záchranári ratovali cyklistu aj 

teenegerky 
[06.07.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1807333/Slovaci-podcenuju-nastrahy-turistiky–Horski-zachranari-ratovali-
cyklistu-aj-teenegerky 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Horskí záchranári zo Slovenského raja v sobotu pomáhali aj turistom z Čiech. 

Trinásťročné dievča si poranilo koleno, cyklista si po páde spôsobil poranenie prsta na ruke. Informuje o tom 
Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke. 

Mladá turistka dopoludnia utrpela zranenie pri prechádzaní skalnej pasáže v rokline Suchá Belá v oblasti pod 
Misovými vodopádmi, nebola schopná pokračovať v túre. „Po zafixovaní končatiny bola pacientka transportovaná 
za pomoci nosidiel do ústia rokliny ku terénnemu vozidlu HZS,“ uvádza HZS s tým, že následne bola prevezená 
na Podlesok, odkiaľ pokračovala na ďalšie ošetrenie v sprievode príbuzných. 

Horskí záchranári boli popoludní požiadaní o pomoc pre 43-ročného cyklistu, ktorý bol v požičovni bicyklov na 
Podlesku. „Pádom pri zjazde na bicykli z Kláštoriska na Podlesok si spôsobil poranenie prsta hornej končatiny,“ 
spresnili. Muža záchranári HZS transportovali do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

Pomoc v Malej Fatre 

https://www.dnes24.sk/salvy-smiechu-a-potlesk-v-stoji-boli-sme-na-predpremiere-filmu-loli-paradicka-335127
https://www.dnes24.sk/salvy-smiechu-a-potlesk-v-stoji-boli-sme-na-predpremiere-filmu-loli-paradicka-335127
https://www.topky.sk/cl/10/1807333/Slovaci-podcenuju-nastrahy-turistiky--Horski-zachranari-ratovali-cyklistu-aj-teenegerky
https://www.topky.sk/cl/10/1807333/Slovaci-podcenuju-nastrahy-turistiky--Horski-zachranari-ratovali-cyklistu-aj-teenegerky


Horskí záchranári z oblastného strediska Malá Fatra pomáhali 13-ročnému dievčaťu, potrebovalo pomoc 
počas zostupu zo sedla Medziholie do Štefanovej. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej 
webovej stránke, dievča pociťovalo silnú nevoľnosť sprevádzanú zvracaním, nebolo schopné dokončiť túru. 

Štyria záchranári HZS poskytli turistke predlekársku zdravotnú starostlivosť. Pacientku nabalili do nosidiel a 
transportovali k terénnemu vozidlu HZS, ktoré ju dopravilo do domu HZS v Štefanovej. Tam ju prevzali lekárski 
záchranári z Terchovej, ktorí s ňou pokračovali na ďalšie vyšetrenia do žilinskej nemocnice. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Turistka v Prielome Dunajca spadla z bicykla, ošetrili ju záchranári 
[06.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/turistka-v-prielome-dunajca-spadla-z-bic/405741-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok 
Cyklistka slovenskej národnosti utrpela mnohopočetné odreniny v oblasti kolien a horných končatín. 
,aktualizované 
Červený Kláštor 6. júla (TASR) – Horskí záchranári slúžiaci na Pieninách v piatok (5. 7.) podvečer pomáhali 

67-ročnej cyklistke, ktorá na cyklochodníku v Prielome Dunajca spadla z bicykla. Informuje o tom Horská 
záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke. Cyklistka slovenskej národnosti utrpela mnohopočetné 
odreniny v oblasti kolien a horných končatín. „Záchranári HZS ženu po príchode na mieste ošetrili a následne ju 
terénnym automobilom transportovali do Červeného Kláštora, odkiaľ už pokračovala v sprievode manžela,“ 
uvádza HZS. Horskí záchranári z Veľkej Fatry zasahovali v sobotu dopoludnia na Malinom Brde. Zranila sa tam 
57-ročná žena. Ako informovala na svojej webovej stránke Horská záchranná služba (HZS), slovenská turistika 
utrpela zranenie pri vystupovaní zo sedačkovej lanovky. Pádom si spôsobila zranenie ruky. „Po ošetrení a 
zafixovaní končatiny ju záchranári transportovali terénnym vozidlom HZS do nemocnice v Ružomberku na ďalšie 
ošetrenie,“ informovali horskí záchranári. Horskí záchranári zo Slovenského raja v sobotu pomáhali aj turistom z 
Čiech. Trinásťročné dievča si poranilo koleno, cyklista si po páde spôsobil poranenie prsta na ruke. Informuje o 
tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke. Mladá turistka dopoludnia utrpela zranenie pri 
prechádzaní skalnej pasáže v rokline Suchá Belá v oblasti pod Misovými vodopádmi, nebola schopná pokračovať 
v túre. „Po zafixovaní končatiny bola pacientka transportovaná za pomoci nosidiel do ústia rokliny ku terénnemu 
vozidlu HZS,“ uvádza HZS s tým, že následne bola prevezená na Podlesok, odkiaľ pokračovala na ďalšie 
ošetrenie v sprievode príbuzných. Horskí záchranári boli popoludní požiadaní o pomoc pre 43-ročného cyklistu, 
ktorý bol v požičovni bicyklov na Podlesku. „Pádom pri zjazde na bicykli z Kláštoriska na Podlesok si spôsobil 
poranenie prsta hornej končatiny,“ spresnili. Muža záchranári HZS transportovali do nemocnice v Spišskej Novej 
Vsi. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Nemocnica MUDr. Ivana Stodolu v Lipt.Mikuláši má 160 rokov 
[06.07.2019; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; František Cudziš] 

 
https://cudzis.blog.sme.sk/c/512258/nemocnica-mudr-ivana-stodolu-v-lipt-mikulasi-ma-160-
rokov.html?ref=rss 

 
 

V máji t.r. sme slávili 160. výročie narodenia svetoznámeho Mikulášana Aurela Stodolu. Málokto však vie, že 
rovnakého jubilea sa súčasne dožíva aj miestna nemocnica, pomenovaná po jeho synovcovi MUDr. Ivanovi 
Stodolovi. 

Osobnosť Ivana Stodolu 
Doc. MUDr. Ivan Stodola pochádzal z učiteľskej, vlastenecky založenej a angažovanej rodiny. Celým jeho 

životom sa ťahá ako láska k divadlu a dramatickej tvorbe, tak aj obdiv a láska k medicíne a presadzovaniu jej 
poznatkov medzi najširšími vrstvami obyvateľstva. 

Stredoškolské štúdiá absolvoval na Evanjelickom lýceu v Kežmarku, kde v roku 1906 aj zmaturoval. Následne 
študoval na Lekárskej fakulte v Budapešti, štvrtý ročník štúdií absolvoval v Berlíne. 

V Budapešti sa aktívne zúčastňoval činnosti Slovenského spolku. Ešte počas štúdií absolvoval ročnú vojenskú 
službu vo Viedni a Salzburgu. Titul MUDr. získal v roku 1913. V roku 1914 si otvoril lekársku prax v Liptovskom 
Mikuláši. Po vojne sa vrátil do rodného mesta, kde až do roku 1934 pôsobil ako župný a neskôr hlavný župný 
lekár. V rokoch 1925 – 1944 bol aj redaktorom zdravotníckeho časopisu Boj o zdravie. 

V rokoch 1934 - 1938 pracoval ako zdravotnícky inšpektor Krajinského úradu v Bratislave, v rokoch 1938 - 
1939 bol ministerským radcom na Ministerstve zdravotníctva v Prahe, v rokoch 1939-1948 pôsobil ako riaditeľ 
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Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu so sídlom v Bratislave, ktorý mal pobočky v Banskej Bystrici, v Spišskej 
Novej Vsi a v Piešťanoch. 

Môžeme ho právom zaradiť k popredným organizátorom zdravotníctva na Slovensku a k zakladateľom 
preventívneho lekárstva, zdôrazňujúceho význam aktívnej spolupráce obyvateľov na ochrane zdravia. 

V roku 1946 sa MUDr. Stodola habilitoval na docenta sociálnej patológie 
Povolaním lekár Ivan Stodola urobil neobyčajne veľa aj v boji proti tuberkulóze. Jeho zásluhou sa vybudovala 

široká sieť personálne, materiálne i dokumentačne dobre vybavených tuberkulóznych poradní a niekoľko 
liečebných ústavov a sanatórií. 

V roku 1951 ho neoprávnene obvinili z nezodpovedného narábania s verejnými prostriedkami, bol 
nespravodlivo odsúdený a väznený, na základe amnestie po dvoch rokoch prepustený. 

Po občianskej rehabilitácii pracoval v roku 1954 len krátky čas ako lekár zdravotníckej výchovy a osvety 
Okresného ústavu národného zdravia v Piešťanoch. Ešte v tom istom roku nastúpil do dôchodku a venoval sa 
literárnej tvorbe. 

V Piešťanoch žil od roku 1954 až do svojej smrti 26. marca 1977. Je pochovaný na Národnom cintoríne v 
Martine. 

Mal veľmi pestrý a komplikovaný život, jeho odkaz je však neobyčajne silný. Rezonuje v ňom najmä 
humanistická snaha o vytvorenie lepšieho, sociálne spravodlivejšieho sveta, v ktorom výdobytky modernej 
lekárskej vedy slúžia všetkým bez rozdielov. Aj on si uvedomoval, že verejné zdravotníctvo sa nezaobíde bez 
zdravotne uvedomelého obyvateľstva a že významným faktorom vplývajúcim na vznik a rozvoj chorôb je to, čo 
dnes nazývame životný štýl. Aj jemu bolo jasné, že prevencia je účinnejšia a lacnejšia, než následná terapia. [1] 

Už v detstve a tiež počas štúdií vyrastal v kultúrnom prostredí, kde sa často stretával s ochotníckym divadlom 
a zborovým spevom. To ovplyvnilo i jeho vzťah k literatúre a neskôr i jeho vlastnú tvorbu. Písal najmä divadelné 
hry: komédie, tragédie a romantické hry hry. Jeho rozsiahle memoárové knihy tvoria žánrovo ucelené 
autobiografické rozprávanie o živote a spoločenských udalostiach. Jeho diela sa často uvádzali aj na divadelných 
scénach v Prahe či v zahraničí, ale tiež boli námetmi na rozhlasové relácie a televízne filmy. [2] 

H I S T Ó R I A N E M O C N I C E [3] 
Prvá nemocnica slúžila predovšetkým „pre bezmajetných nemocných z Liptovskej stolice, ktorí nemohli byť 

ošetrovaní náležite doma, alebo pre cudzích bezprístrešných 
nemocných". Prvým menovaným riaditeľom bol stoličný fyzikus MUDr. Karol Hoffman a prvým ordinujúcim 

lekárom MUDr. Fridrich Ullman. Táto nemocnica pracovala vo veľmi malých priestoroch a skromných 
podmienkach. 

K vylepšeniu priestorovej situácie nemocnice došlo až v r.1880, kedy Liptovská stolica odkúpila v Palúdzke od 
rodiny Palugayovcov starý jednoposchodový kaštiel, do ktorého sa prenieslo natrvalo sídlo nemocnice. V tejto 
budove už bolo možné umiestnť 16 postelí, ktorých počet sa neskôr zvýšil na 55. Ani táto budova však postupne 
na potreby zdravotníckych služieb časom nepostačovala. 

Od r.1912 až do r.1930 bol riaditeľom nemocnice MUDr. Ladislav Hoffman. Už v priebehu prvej svetovej vojny 
sa stoliční páni začali zaoberať výstavbou novej nemocnice. Keďže chudobná liptovská župa nemala žiadne 
finančné rezervy, opäť sa muselo prikročiť k finančnej zbierke občanov. 

Dobová žiadosť o príspevok na župnú nemocnicu 
Číslo 10284/1919 
Vaše Blahorodie! 
Po ukrutnostiach vojnových rokov začína sa ľudstvo priberať k ťažkej práci, obnoviť zničené hodnoty a 

pokračovať vo výstavbe tých inštitúcií a spoločenských ustanovizní, ktoré spolu prezrádzajú stupeň kultúrneho 
pochopenia nášho obyvateľstva. 

My v Liptove nestojíme medzi ostatnými na tomto poli. Naše humánne ústavy ako sirotinec, izr. Azyl pre 
starcov a dispensaire pre pľúcnych nemocných sú dôkazom obetavosti nášho obecenstva. 

Len jedna ustanovizeň ostala Popeluškou v našej župe, a to je župná nemocnica. 
Každý, kto prah tejto nemocnice prekročí, musí uznať, že ďalej to takto ostať nemôže. Je až nedôstojné, že v 

blízkosti tak majetného mesta, ako je Mikuláš, tak nemoderná, zastaralá nemocnica môže jestvovať. 
Vieme, že štát má veľké plány na vybudovanie nových špitálov na Slovensku, a isté je, že nemocnica naša, či 

ako župná, či ako okresná, poťažne obecná len v tom páde bude postavená, ak obecenstvo Liptova čiastku 
nákladu si samo zaokryje. 

Dnes veci stoja tak, že na zodpovedajúcu našim pomerom nemocnicu je potrebný milión korún. 
Jestli si my doma budeme vedieť nazbierať asi 400 000 korún, možno očakávať, že štát obnos do milióna 

doplní a hneď na rok môžeme nemocnicu začať stavať. 
Válečná konjunktúra mnohým našim spoluobčanom hmotne tak pomohla, že kus dobrej vôle, smyslu pre 

ľudomilnú myšlienku, a presvedčení sme, že tento obnos za krátky čas sosbierame. Cirkve a obecné sbory tiež 
vieme, že sa neodtiahnu od šľachetnej myšlienky. 

Príkladný krok tieto dni urobila rodina neb. Andreja Žuffu, keď 30.000 kor. Na tento cieľ venovala. 
Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste nasledovali tento príklad a stali sa čím skôr do radu tých, ktorí 

obetavosťou svojou pomôžu vystaviť stánok pre tých najubiedenejších – pre našich chudobných, na verejnú 
nemocnicu utisnutých spoluobčanov. 

Lipt. Sv. Mikuláš, 1. Októbra 1919 
Dr. STODOLA, v.r. Dr. KÁLLAY, v.r. 
župný lekár župan 
Pre príspevok príde o niekoľko dní náš povereník. [4] 



Pri organizovaní zbierky významnú úlohu zohral MUDr. Ivan Stodola, hlavný župný lekár. Akcia mala 
nečakaný úspech a vyniesla finančný efekt, ktorý však nepostačoval ani na prípravné práce výstavby. Svo jou 
neúnavnou aktivitou však MUDr. Ivan Stodola získal podporu Ministerstva zdravotníctva v Prahe, a tak bol daný 
súhlas k postaveniu prvej nemocničnej budovy. Bola to budova tuberkulózneho pavilónu, s výstavbou ktorého sa 
započalo v septembri 1922 a ktorý bol do užívania odovzdaný 19. 2.1927. V tomto novom pavilóne boli 
umiestnené predovšetkým tuberkulózne prípady, v ojedinelých prípadoch choroby vnútorné a infekčné. 

Pôvodný dom na Moyzesovej ulici, v ktorom bol v r. 1859 umiestnený špitál. (Internet.) 
Stavba pavilónu tuberkulózy v r. 1922. (Internet.) 
Chirurgický pavilón v r. 1930. (Internet.) 
Krajinská verejná nemocnica v Palúdzke – interné oddelenie. (Internet.) 
Chirurgický pavilón v r. 1940. (Internet.) 
Pôvodná budova Palugyauského kaštiela slúžila pre chirurgické účely. Túto budovu v r.1931 zbúrali, a to z 

dôvodu, že nezapadala do územného plánu ďalšej výstavby nemocnice. 
V období september 1927 - marec 1930 bol vybudovaný a do prevádzky uvedený, dnes už bývalý chirurgický 

pavilón. 
V období rok 1932 až marec 1933 bola vybudovaná nemocničná kuchyňa, kotolňa a práčovňa - de facto 

hospodárska budova, ktorá rôznymi rekonštrukciami a dostavbami bola neskôr upravená na psychiatrický pavilón. 
V r.1932 bola vybudovaná tiež márnica, ktorá sa neskôr zmenila – až dodnes -na budovu pre administratívne 

účely. 
V r.1932 sa postavila i budova so služobnými bytmi pre zamestnancov, do ktorej sa po následných 

rekonštrukciách a prístavbách (1950,1968) postupne presťahovali oddelenie očné a krčné oddelenie. Krčné 
oddelenie existovalo ako samostatný odbor od r. 1947 a očné oddelenie od r. 1959. 

V máji 1936 až v decembri 1937 bola postavená budova interného pavilónu, kde sa neskôr umiestnilo aj 
gynekologicko-pôrodícke a kožné oddelenie. Ďalej až do 

povojnových rokov výstavba nemocnice zaostala. 
Po druhej svetovej vojne došlo k značnému rozvoju zdravotníckych služieb, a to zriaďovaním nových oddelení 

a odborných ambulantných služieb. Tomuto rozvoju však nezodpovedala aj výstavba potrebných nových 
priestorov. Dňa 13.12.1945 sa síce zišla komisia povereníctva zdravotníctva, ktorá sa zaoberala dostavbou 
nemocnice Liptovský Mikuláš, reálne však boli vybudované len tieto objekty: 

V rokoch 1957 - 1960 sa realizovala prístavba k budove chirurgického pavilónu, pre RTG oddelenie a 
urologické oddelenie. Neskôr tu bolo umiestnené aj ortopedické a anesteziologické oddelenie. 

V rokoch 1948 - 1952 sa vybudovala nová hospodárska budova s ústavnou kuchyňou. 
V rokoch 1948 - 1952 bola postavená budova oddelenia klinickej biochémie a patológie. 
V roku 1952 bolo vytvorené aj samostatné patologické oddelenie. 
Keďže zriaďovanie nových oddelení nebolo vždy totožné aj s budovaním nových priestorov, tieto oddelenia sa 

umiestňovali do existujúcich budov, a to postupným prispôsobovaním suterénnych i podkrovných priestorov pre 
uvedený účel. Zároveň, z dôvodu nedostatku inej možnosti, sa do nemocničných izieb umiestňoval väčší počet 
postelí ako bolo pôvodne plánované. Na umiestnenie postelí sa postupne zaberali aj sociálne priestory pre 
pacientov a zdravotnícky personál. Tým sa značne narušil hygienický štandard prevádzky oddelení, čím sa 
situácia stávala zo dňa na deň neúnosnejšou a postupne (cca v 80. rokoch) začalo dochádzať priam k havarijným 
stavom. 

Takto boli postupne zriadené tieto oddelenia: 
V roku 1950 bolo zriadené detské oddelenie, v roku 1954 infekčné oddelenie, v roku 1955 psychiatrické 

oddelenie. Ďalej sa postupne zriaďovali posteľové oddelenia vedené primárom v odbore neurológia (1964), 
urológia (1968), ortopédia (1967) a kožné oddelenie (1970). Tento stav trval de facto od povojnového obdobia až 
do konca 70-tych rokov. 

Situácia sa začala postupne zlepšovať v 80-tych rokoch, kedy sa postupne, i keď len menšími stavebnými 
akciami, vytvárali podmienky pre umiestňovanie lôžkových oddelení, oddelení technických prevádzok, a tiež pre 
zlepšenie sociálnych podmienok pacientov i zamestnancov. 

Vybudované, skolaudované a dané do užívania boli tieto objekty: 
V roku 1969 - slobodáreň pre zamestnancov v areáli polikliniky. 
V roku 1977 - čistička odpadových vôd pri nemocnici. 
V roku 1978 - slobodáreň pre zamestnancov v areáli nemocnice. 
V roku 1985 - budova pre anesteziologické oddelenie a rýchlu lekársku pomoc. 
V roku 1989 - po ukončení poslednej etapy - nová stavba interného pavilónu. 
V roku 1988 - budova trafostanice a náhradného zdroja elektrickej energie. 
V roku 1991 nemocnica získala bezplatným prevodom objekt, ktorý sa pôvodne začal budovať ako bytový 

objekt v rámci KBV; po jeho dobudovaní, stavebných úpravách a prístavbe výťahu sa do tohto objektu 
presťahovalo neurologické oddelenie, nemocničná lekáreň a doliečovacie oddelenie, ktoré vzniklo v r. 1997. 

V roku 1996 - stavba (resp. prístavba k hosp. budove) novej plynovej kotolne. Následne sa zrekonštruovala 
budova, v ktorej je umiestnená ústavná kuchyňa. 

V roku 2001 - bola odovzdaná do užívania nová budova skladov a dielní. 
Uvedenými stavebnými akciami sa síce zlepšila priestorová situácia niektorých oddelení, nezlepšila sa však 

situácia s umiestnením operačných oddelení, a to: chirurgického oddelenia, ortopedického oddelenia a 
urologického oddelenia. 

V roku 1991, po viac ako 10 ročnom úsilí vedúcich pracovníkov vtedajšieho OÚNZ i NsP Liptovský Mikuláš, sa 
podarilo započať so stavbou budovy nového chirurgického pavilónu, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2002. 



Uvedenie tejto budovy do prevádzky umožnilo, aby sa okrem pôvodne uvažovaných oddelení (chirurgického, 
urologického, ortopedického a časti RTG), sem postupne umiestnili i oddelenie traumatologické, ktoré ako 
samostatný primariát vzniklo v r. 2002, oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie, ktoré 
taktiež vzniklo v r. 2002, a ďalej tiež oddelenie očné, krčné a detské. 

V roku 2005 sa tu umiestnilo i oddelenie novorodenecké a časť gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. V 
závere r. 2005 bolo, z budovy Ústavu verejného zdravotníctva, presťahované do areálu nemocnice oddelenie 
klinickej mikrobiológie, ktoré tu dovtedy bolo umiestnené v prenajatých priestoroch. 

Súčasťou NsP Liptovský Mikuláš je aj poliklinika, ktorá sa ako samostatný areál nachádza na Jánošíkovom 
nábreží. Budovu polikliniky získal vtedajší OÚNZ Liptovský Mikuláš v r. 1953, a to bezodplatným prevodom od 
bývalej Okresnej nemocenskej poisťovne. V tejto budove NsP Liptovský Mikuláš poskytuje odborné zdravotnícke 
služby už len v odbore fyziatricko-rehabilitačnom a poliklinickým rontgenologickým pracoviskom. Ostatné 
priestory sú prenajaté neštátnym lekárom, a to jednak všeobecným lekárom (pre dospelých, pre deti a dorast, 
gynekológom a stomatológom) a odborným lekárom temer vo všetkých medicínskych odboroch. 

História chirurgického oddelenia nemocnice v Liptovskom Mikuláši [5] 
Samostatné chirurgické oddelnie vzniklo súčasne s postavením chirurgického pavilónu s 90 lôžkami, ktorý bol 

daný do prevádzky 1. júla 1930. 
Primár Hoffman viedol chirurgické oddelenie do 30.júna 1931. V súčasnosti už nie je možné presne zistiť, aké 

operácie vykonával. Od 1.júla 1931 bol tri mesiace primárom chirurgického oddelenia MUDr. Ladislav Tausík, 
ktorý odišiel z Ľubochne. Od 1.októbra 1931 bol primárom chirurgického oddelenia nemecký lekár MUDr. Július 
Werner. 

V archívoch nemocnice sú zachované operačné knihy od začiatku roku 1932. 
Prvý záznam je z 2.1.1932. Výkon bola ablácia nechta pre unguis incarnatus, operoval primár Werner. Za ten 

rok bolo vykonaných 626 výkonov, väčšina z nich v lokálnej anestézii. Výnimočne bola použitá lumbálna 
anestézia. 

Prvá apendektómia je zaznamenaná 4.1.1932 (lokálna anestézia, prim.Werner). V tom roku vykonal primár 
Werner aj ďalšie operácie, všetko v lokálnej anestézii: 5.1.1932 herniotómiu, 27.5.1932 strumektómiu, 14.11.1932 
gastrostómiu pre karcinóm pažeráka, 15.12.1932 sutúru perforovaného žalúdočného vredu. 

Prvú cholecystektómiu vykonal 10.3.1933. Pri druhej, 8.7.1933, po prvý krát použil éter a celkovú anestéziu. 
Prvú mastektómiu vykonal 25.7.1933, gastroenteroanastomózu pre inoperabilný karcinóm žalúdka 

21.12.1933. V tom roku je evidovaných už 1026 zákrokov. Pozoruhodných je 12 prípadov karcinómu konečníka, 
pri ktorých bol ako výkon vždy paklenizácia. 

V roku 1934 sú zaznamenané prvá kolostómia, 8.6.1934, a prvá resekcia žalúdka 
4.7.1934 (B-II, pre karcinóm). V tom roku boli vykonané dve cholecystektómie a dve resekcie žalúdka. 
V roku 1936 bola vykonaná prvá resekcia nádoru čreva (colon descendens), a to v lumbálnej anestézii. 
Primár Werner odišiel v roku 1939 do Nemecka. 
Po jeho odchode zastupovali na poste primára pol roka asistenti z Chirurgickej kliniky LF UK v Bratislave. Dňa 

4.7.1939 vykonal prof. Jakšy prvú prostaktómiu (podľa Steinacha). 
Od 1. augusta 1940 sa stal primárom chirurgického oddelenia MUDr. Jozef Murín, ktorý sem tiež prišiel 

zastupovať z I. chirurgickej kliniky, a zostal tu pôsobiť ako primár 
28 rokov - až do roku 1968. Bol žiakom prof. Kostlivého. Povzniesol chirurgiu na kvalitnú úroveň. V roku 1940 

je prvý záznam o podaní transfúzie krvi. Od augusta 1944 do apríla 1945 (počas SNP a bojov o oslobodenie 
Liptovského Mikuláša) sa ošetrovali zväčša vojnové 

úrazy. 
Dnešok Liptovskej nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši 
Severné priečelie chirurgického pavilóna s heliportom v popredí (2009). (FOTO: F.Cudziš) 
Vstupný vestibul s bufetom (2009). (FOTO: F.Cudziš) 
Vo vnútri chirurgického pavilóna (2009). (FOTO: F.Cudziš) 
Certifikát ISO 9001. (FOTO: F.Cudziš) 
Pracovisko CT (2009). (FOTO: F.Cudziš) 
Pramene: 
[1] Ivan Stodola (1888 -1967) – priekopník a zakladateľ zdravotnej výchovy na Slovensku 
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3399:ivan-stodola-1888-1967-

priekopnik-a-zakladate-zdravotnej-vychovy-na-slovensku&catid=206:40-dni-zdravotnej-vychovy-mudr-ivana-
stodolu 

[2] Ivan Stodola – tvorba 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Stodola 
[3] http:/www.nsplm.sk/index.php?s=historian 
[4] Múzejné starinky (2009) 
[5] http:/www.nsplm.sk/index.php?s=historiach 
Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov: 
Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku 

zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt 
vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď 
ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, 
alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-
mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za 
porozumenie. 



[Späť na obsah] 

 
 

10. Dievča z Česka sa zranilo v rokline Suchá Belá 
[06.07.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22161853/dievca-z-ceska-sa-zranilo-v-rokline-sucha-bela.html 

 
 

Horskí záchranári zo Slovenského raja ju ošetrili a transportovali na Podlesok. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V sobotu v dopoludňajších hodinách boli záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) 

z oblastného strediska Slovenský raj požiadaní o pomoc pre 13-ročnú českú turistku. 
Ako HZS informuje na svojej internetovej stránke, turistka si poranila pri prechádzaní skalnej pasáže v rokline 

Suchá Belá v oblasti pod Misovými vodopádmi koleno a nebola schopná pokračovať v túre. 
“Po zafixovaní končatiny bola pacientka transportovaná za pomoci nosidiel Kong do ústia rokliny ku 

terénnemu vozidlu HZS. Následne bola prevezená na Podlesok, odkiaľ pokračovala na ďalšie ošetrenie v 
sprievode príbuzných,” uvádza HZS. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Horskí záchranári pomáhali turistke v Slovenskom raji 
[05.07.2019; aktuality.sk; Domáce správy; 13:43; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/706651/horski-zachranari-pomahali-turistke-v-slovenskom-raji/ 

 
 

Zdroj: David Ištok/Aktuality.sk 
Turistku previezli do nemocnica. 
Horskí záchranári v piatok dopoludnia pomáhali v Slovenskom raji turistke so zranením nohy. Následne ju 

previezli do nemocnice. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke. 
„S HZS sa spojil turista, ktorý nahlásil úraz dolnej končatiny slovenskej turistky na červenom turisticky 

značenom chodníku medzi Kláštoriskom a Podleskom. Záchranári HZS na mieste turistke končatinu ošetrili a 
zafixovali," uvádza s tým, že ženu transportovali pomocou terénneho vozidla HZS do nemocnice v Spišskej 
Novej Vsi na ďalšie ošetrenie. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Naj podujatia predĺženého víkendu v Spišskej: Vyrazíte na ne aj vy? 
[05.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/naj-podujatia-predlzeneho-vikendu-v-spisskej-vyrazite-na-ne-aj-vy-335062 

 
 

Predĺžený víkend je tu. Vybrali sme naj akcie, ktoré ponúkne v našom meste. Zoznámte sa s nimi bližšie. 
Pavarotti 
5. júla 2019 o 19:00, kino Mier 
Meno Pavarotti pozná celý svet. Hudobná ikona, ktorá svojím významom, umením a popularitou ďaleko 

prekročila hranice operného žánru. Dokument o ňom, ale nie je len filmom o celebrite, je to predovšetkým hlboký 
portrét samotného Luciana. Dokument Pavarotti ukazuje, aký bol, ako žil, čo ho poháňalo dopredu, z čoho mal 
obavy a strach, čo ho trápilo, čo ho robilo šťastným. Popri verejných záberov z vystúpení alebo televízie tvorcovia 
získali a využili množstvo súkromných videozáberov od jeho priateľov, spolupracovníkov, rodiny a manželky. 
Väčšina z unikátnych záberov a osobných hovorov s Pavarottim doteraz nevidelo svetlo sveta, Pavarotti je na 
nich medzi svojimi najbližšími otvorený a úprimný. 

Hippie Happy Tour Juraja Hnilicu 
5. júla 2019 o 20:00, Zlatá pivnička 
V piatok podvečer si môžete vychutnať príjemný koncert z letného turné Juraja Hnilicu – Hippie Happy Tour 

na letnej terase, kde zažijete nielen kultúrne potešenie, ale tiež originálne občerstvenie. 
Davey by to tak chcel 
6. a 7. júla 2019 o 19:30, Divadlo Kontra 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22161853/dievca-z-ceska-sa-zranilo-v-rokline-sucha-bela.html
https://www.aktuality.sk/clanok/706651/horski-zachranari-pomahali-turistke-v-slovenskom-raji/
https://spisska.dnes24.sk/naj-podujatia-predlzeneho-vikendu-v-spisskej-vyrazite-na-ne-aj-vy-335062


Čierna komédia o dvoch opatrovateľkách, ktoré vedia odololať všetkému, okrem pokušeniu a malých 
rozhodnutiach, ktoré majú veľké následky. Prvé uvedenie na Slovensku od autorky megaúspešného titulu 
„Kamene vo vreckách“, ktorý sa hral v Kontre viac ako 10 rokov. 

Letné kino / Madam slúžka 
6. júla 2019 o 21:15, Radničné námestie 
V rámci letného kina si pred Redutou môžete v prvú júlovú sobotu vychutnať prvý film. Bohatý a dobre 

situovaný americký pár Anne a Bob sa rozhodne okoreniť svoj upadajúci vzťah a presťahuje sa do zámku v 
romantickom Paríži. Pri príprave zvlášť luxusnej večere pre priateľov, poverčivá a arogantná pani domu zistí, že 
pri stole je prestreté len pre 13 hostí a to vo svojej poverčivosti, v žiadnom prípade nemôže dovoliť. Hostiteľka 
teda vymyslí plán. Trvá na tom, aby sa jej verná slúžka Mária prestrojila za tajomnú španielsku šľachtičnú, čím 
odvráti „nešťastie“ pri jej stole. Ale stačí trochu viac vína a Maria si to začne pri stole užívať. 

Promenádne podujatia 
7. júla 2019 o 16:00, Radničné námestie 
Kultúrne leto a s ním spojené promenádne podujatia odštartujú v nedeľu popoludní rozprávkou pre deti s 

názvom Sofia z predmestia v podaní divadla na hojdačke. Po nej vám nedeľné popoludnie spestrí koncert country 
duo zo Spišského Podhradia – Weteráni a country tanečná skupina (seniori) zo Spišskej Novej Vsi – Montana. 

Koncert na Zázemí 
7. júla 2019 o 17:00, Komunitná záhrada Zázemie, sídl. Mier, Vyšná hať 
V nedeľu sa pod hlavičkou Nahatého muža budú konať na ZáZeMí dva koncerty. Prvým bude vystúpenie 

japonského hudobníka Hanakuso. Support zabezpečí starý známy Dáša Fon Fľaša. Okrem hudby sa môžete 
tešiť aj na chutný vegánsky guláš a alko/nealko pivko. 

Sofia z predmestia 
7. júla 2019 o 17:30, sídlisko Západ pri CVČ Adam 
Autorský príbeh o múdrom dievčatku zo sídliska, ktoré vtipne poukáže na rôzne prešľapy dospelých. Nemajú 

na nič čas a možno už zabudli, že aj oni boli kedysi deťmi. Uponáhľaný svet ich ženie za prácou, slepými 
víťazstvami, či do hypermarketov za novými zbytočnosťami. Pritom pre zdravý a radostný život detí je dôležitejší 
práve čas, ktorý im venujeme. 

Tretí ročník festivalu Živé sochy je už za nami. Zábery z neho si však môžete v priloženej galérii. 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Horskí záchranári mali plné ruky práce: V Slovenskom raji pomáhali 

zranenej turistke 
[05.07.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1807151/Horski-zachranari-mali-plne-ruky-prace–V-Slovenskom-raji-pomahali-
zranenej-turistke 

 
 

HRABUŠICE – Horskí záchranári v piatok dopoludnia pomáhali v Slovenskom raji turistke so zranením nohy. 
Následne ju previezli do nemocnice. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke. 

„S HZS sa spojil turista, ktorý nahlásil úraz dolnej končatiny slovenskej turistky na červenom turisticky 
značenom chodníku medzi Kláštoriskom a Podleskom. Záchranári HZS na mieste turistke končatinu ošetrili a 
zafixovali,“ uvádza s tým, že ženu transportovali pomocou terénneho vozidla HZS do nemocnice v Spišskej 
Novej Vsi na ďalšie ošetrenie. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Rodina z Hnilčíka žije v rozpadnutom dome, kúpu sa v detskej vaničke 
[05.07.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22161017/rodina-z-hnilcika-zije-v-rozpadnutom-dome-kupu-sa-v-detskej-
vanicke.html 

 
 

Pomocnú ruku im podala cudzia žena, pomáha im prežiť. Aktívna je aj obec. 
Rodina Kurillová žije v skromných podmienkach 

https://www.topky.sk/cl/10/1807151/Horski-zachranari-mali-plne-ruky-prace--V-Slovenskom-raji-pomahali-zranenej-turistke
https://www.topky.sk/cl/10/1807151/Horski-zachranari-mali-plne-ruky-prace--V-Slovenskom-raji-pomahali-zranenej-turistke
https://spis.korzar.sme.sk/c/22161017/rodina-z-hnilcika-zije-v-rozpadnutom-dome-kupu-sa-v-detskej-vanicke.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22161017/rodina-z-hnilcika-zije-v-rozpadnutom-dome-kupu-sa-v-detskej-vanicke.html


(6 fotografií) 
HNILČÍK. Martina Sýkorová hľadala cez inzerát opatrovateľku do rodiny 
Na pracovnú ponuku sa jej ozvala Katarína Kurillová z obce Hnilčík (okres Spišská Nová Ves). 

Keď Martina zúboženú ženu zbadala vo dverách, neverila vlastným očiam. 
Žena bez práce s dvoma deťmi a matkou, ktorí bývajú v dome na spadnutie, však Martinu nenechala 

ľahostajnou. 
Cudzej žene začala nezištne pomáhať. 
Predsavzala si, že žene a jej rodine pomôže žiť dôstojnejší život. 
„Keď som ju zbadala bolo mi ťažko. Nechcela som ju odbiť a tak som si povedala, že to s ňou skúsim. 

Priznala sa, že má vážne zdravotné problémy, ale že musí pracovať, lebo má nízky dôchodok a potrebuje uživiť 
rodinu. Nedalo mi srdce nechať ju len tak a navštívila som ich doma,“ priblížila Martina prvé stretnutie s 
Katarínou. 

Návšteva v dome ju zlomila 
Návšteva v dome v Hnilčíku znamenala pre Martinu ďalší šok. 
„Dom je na spadnutie. Žijú v hrozných podmienkach. Urobila som im menší nákup, dala nejaké peniaze, aby 

mali na výdavky. Povedala som im, že sa môžu na mňa kedykoľvek obrátiť,“ zdôraznila Spišiačka s veľkým 
srdcom. 

Dlhé roky pracovala ako opatrovateľka v zahraničí. V Nemecku, Rakúsku i Švajčiarsku. Doma začala 
pracovať v opatrovateľských službách. 

„V zahraničí nikto nerieši, ako pomôcť, prečo pomôcť, za čo pomôcť. Keď niekto potrebuje pomoc, tak 
pomáhajú. To sa mi zapáčilo a držím sa toho aj doma na Slovensku,“ zdôraznila Martina. 

Strata manžela, choroba, dlhy 
Život Kataríny Kurillovej parí k tým smutnejším. Choroba jej vzala milovaného muža, aj brata. Ostala sama s 

dvoma deťmi a starou a chorou matkou. 
Hoci pred rokmi obývali obecný byt v obci, dostali sa do finančných problémov a dlhy narastali. 
Katarína sa tak rozhodla, že bude bývať v drevenom dome s matkou a dlh bude postupne splácať. 
Už vtedy bol však starý, drevený dom v zlom stave. Katarína v ňom žije s dcérou (12), synom (19) a chorou 

mamou. 
Pred rokmi pracovala, no podlomené zdravie ju o prácu pripravilo. Trpí osteoporózou, prekonala obojstranný 

zápal pľúc a je z nej invalidná dôchodkyňa. 
„Žijeme z môjho dôchodku 130 eur, po manželovi dostávam 60 eur. Nie som lenivá, chcem pracovať. Som 

však slabá a chorá. Nemôžem dvíhať ťažké, kosti sa mi rozsypujú. Keď to poviem na pohovore, nezamestnajú 
ma. Neviem, ako máme takto žiť,“ priblížila ťažko skúšaná žena. 

Kúpu sa v detskej vaničke s ohriatou vodou 
V dome nemajú záchod, kúpu sa len v detskej vaničke, do ktorej si predtým nahrejú vodu na peci. Kúpiť si 

fúru dreva za 220 eur si nemôžu dovoliť. 
((piano)) 
V peci kúria iba s obavami. Komín netesní, dym vychádza mimo neho. 
„Elektrina je v zlom stave. Práčku zapínam iba na vlastné riziko, deti musia chodiť čisté. Plechová strecha 

zateká, voda steká po múroch a elektrina všade kope. Na mokrom múre, aj na povale. Bojíme sa a steny sa 
radšej ani nedotýkame,“ hovorila o každodennej realite Katarína. 

Zbierka pre rodinu 
Oblečenie jej dajú dobrí ľudia. Niektorí rodine prinesú aj kúsok dreva. Keď však dôjde drevo majú aj studené 

dni a to aj počas zimy. 
Napriek nepriazni osudu sa Katarína nevzdáva. 
„Úmysel skoncovať so životom nemám, hoci nemám síl. Snažím sa však s tým popasovať. Stále verím, že sa 

náš život zlepší,“ zamyslela sa. 
Za pomoc Martiny Sýkorovej je veľmi vďačná. Keď jej zavolala, že nemá chlieb, drevo, okamžite im pomohla. 
Rodina však potrebuje väčšiu pomoc. Martina rozbehla pre rodinu z Hnilčíka zbierku. 
„Raz, keď sme sedeli u nich doma som matke Kataríny sľúbila, že sa o rodinu postarám. Aby mali nový dom a 

v ňom aj hojdačku,“ zdôraznila Martina, ktorá bude pomáhať cez občianske združenie. 
Verí, že dobrí ľudia sa nájdu a rodine pomôžu získať dôstojné bývanie a dôstojný život. 
Pomáha aj obec 
Rodine Kurillovej pred časom pomohla aj obec. Keď im vietor strhol časť plechovej strechy, pracovníci obce 

strhnutú časť strechy opravili a upevnili. 
„Urobili sme to okamžite, ako nás o to požiadali,“ zdôraznil starosta Hnilčíka Ľubomír Kačír (Smer – SD). 
Potvrdil, že hoci Katarína vytvorila dlh na obecnom byte, poctivo si svoje podlžnosti spláca. Mesačne 20 eur. 
„Ak sa dostane z dlhov a uvoľní sa nejaký nájomný byt, môže si podať žiadosť. Ak sa bude dať vieme pomôcť. 

Veríme, že zbierka rodine pomôže,“ zdôraznil starosta. 
Obec už v minulosti pomohla jednému obyvateľovi, ktorý vyhorel a peniaze zo zbierky mu pomohli v 

začiatkoch. 
V súčasnosti už býva v nájomnom byte. 
Pomohli aj mužovi, ktorému ukradli kone. 
Bola to jeho obživa, keďže pracoval v lese s koňmi. Urobila sa zbierka a kúpil si nové kone. 
Obec je pripravená pomôcť aj rodine Kurillovej. 

[Späť na obsah] 



 
 

15. Do Slovenského raja sa cestujúci dostanú jednoduchšie 
[05.07.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/slovenskeho-raja-sa-cestujuci-dostanu-jednoduchsie/1810322 

 
 

Košice 5. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) 
Od 1. júla udelil Košický samosprávny kraj (KSK) dopravcovi Eurobus novú dopravnú licenciu na linku 

pravidelnej autobusovej dopravy, ktorá zabezpečí počas voľných dní dopravné spojenie zo Spišskej Novej Vsi 

cez Čingov, Kopaneckú cestu a Dobšinskú ľadovú jaskyňu do Dediniek a späť. Informovala o tom v tlačovej 
správe hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová 

Ilustračné foto 
„Týmto dopravným spojením sme chceli počas prázdnin zlepšiť dostupnosť západnej časti Slovenského raja 

po Kopaneckej ceste, ktorú sme vlani zrekonštruovali. Pre turistov vznikne možnosť cestovať pravidelnou 
autobusovou dopravou do ústia najdlhšej tiesňavy v Slovenskom raji, do Veľkého Sokoľa, k Dobšinskej ľadovej 
jaskyni, či na Dedinky,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Ako ďalej uviedol, 
zámer pravidelnej autobusovej linky do Slovenského raja nadväzuje na minuloročný úspešný projekt Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, ktorá vlani prevádzkovala Letný autobus. 

Nové autobusové spojenie zároveň slúži ako nadväzujúci autobusový spoj pre mimoriadny turistický vlak 
Ľadový expres, ktorý župa prevádzkuje prostredníctvom svojej krajskej organizácie cestovného ruchu a 
Železničnej spoločnosti Slovensko. Linka totiž premáva v nadväznosti na príchod vlaku zo Stratenej a premáva 
cez Hrabušice. 

Autobus štartuje v Spišskej Novej Vsi o 07:20 a nadväzuje na rýchlik Čingov. Pri ceste z Dediniek nadviaže o 

09:55 v Stratenej na Ľadový expres. Autobusové spoje budú premávať počas voľných dní od 1. júla do 31. 
augusta. Prvým spojom sa do Národného parku Slovenský raj odveziete už dnes. Na linke platí tarifa prímestskej 
pravidelnej autobusovej dopravy s možnosťou platenia bezkontaktnou čipovou kartou. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Dovolenka v okolí Košíc: Ktoré miesta navštíviť na východe? 
[05.07.2019; zena.sme.sk; Žena / Tipy; 00:00; Maroš Puček] 

 
https://zena.sme.sk/c/22159870/dovolenka-v-okoli-kosic-ktore-miesta-navstivit-na-vychode.html 

 
 

Zaujmú UNESCO pamiatky, vlastný raj aj vinohradnícka oblasť. 
Krásna príroda s turistickými chodníkmi, vodopádmi, výhľadmi, roklinami a kaňonmi. To je Slovenský raj, 

ktorého najmä severná časť patrí medzi naše najnavštevovanejšie lokality. 
Národný park skrýva najdlhší riečny kaňon na Slovensku aj najväčšiu slovenskú ľadovú jaskyňu. Za bránou do 

tohto prírodného skvostu nájdete napríklad romantickú roklinu Suchá Belá, ktorá je pretkaná rebríkmi, lávkami a 
stúpačkami. 

Nie je náročná a zvládnu ju aj rodiny s deťmi. Ak máte radi výhľady, vyberte sa na Tomášovský výhľad, 
nachádzajúci sa na 146 metrov vysokej skale, ktorý je tu najobľúbenejším vyhliadkovým miestom. 

Za dobrého počasia uvidíte aj Vysoké Tatry. Známe vyhliadky sú aj na Gačovskej a Havranej skale či na 
vrchu Borovniak. 

Najkrajší a najznámejší kaňon v severnej časti Slovenského raja je prielom Hornádu, ktorý je možné aj 
splavovať na kajakoch, kanoe či nafukovacích člnoch. 

Trasa je dlhá takmer 12 km, nástupným miestom je Mýto pri Hrabušiciach a výstupným Čingov. 
Slovenský raj - splav Hornádu (zdroj: Archív Mesta SNV)Prečítajte si tiež:Päť oblastí, ktoré by ste mali 

navštíviť v Košickom kraji Čítajte 
Počet plavidiel, ktoré sa tu môžu denne plaviť, je kvôli vysokému stupňu ochrany tamojšej prírody obmedzený. 
Povolenie na splav vydáva Správa národného parku. Pri nástupnom mieste splavu je pre vodákov k dispozícii 

infopoint, kde sa môžu aj prezliecť a zložiť si batožinu. 
Milovníci ferrát si tu prídu na svoje v rokline Kyseľ. Náučný chodník a ferrata sprístupnená od 15. júna do 31. 

októbra umožňuje návštevníkom obdivovať a zažiť divokú prírodu netradičnou formou, odlišnou od štandardného 
sprístupnenia iných roklín. 

Turista musí mať potrebné ferratové vybavenie, prilbu a pevnú protišmykovú obuv. Prechod roklinou je možný 
len v jednom smere zdola nahor. Vstup do rokliny je možný s platným lístkom, ktorý vydáva správa NP Slovenský 
raj. 

https://www.hlavnespravy.sk/slovenskeho-raja-sa-cestujuci-dostanu-jednoduchsie/1810322
https://zena.sme.sk/c/22159870/dovolenka-v-okoli-kosic-ktore-miesta-navstivit-na-vychode.html


V Slovenskom raji je pre návštevníkov, ktorí sa ubytujú v regióne aspoň na dve noci, k dispozícii regionálna 
turistická karta Slovenský raj & Spiš, vďaka ktorej môžu čerpať početné zľavy na turistické služby buď zdarma, 
prípadne so zľavou. 

Získate ju na recepcii partnerského ubytovacieho zariadenia pri prihlásení sa na pobyt. 
Ferrata Kyseľ (zdroj: archív Mesto Spišská Nová Ves)Pamiatky UNESCO 

Východné Slovensko sa pýši vysokou koncentráciou atrakcií, ktoré sú zapísané na prestížny zoznam 
svetového dedičstva UNESCO. Z východoslovenskej metropoly Košice je do 100 minút autom dostupných až 18 
týchto pamiatok. 

Patrí medzi ne napríklad Spišský hrad, ktorý je jedným z najväčších hradných komplexov v strednej Európe, 
ale aj Spišská Kapitula, gotický kostolík v Žehre s vysoko umelecky kvalitnými chrámovými maľbami, jaskyne 
Domica, Gombasecká či Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá je jednou z najväčších ľadových jaskýň v Európe. 

Na zozname sa nachádza aj Vihorlatský prales, kde sú niektoré buky staré aj 240 rokov. 
Gombasecká jaskyňa so sintrovou výzdobou (zdroj: KOCR Košice Region ) 
Najvýchodnejší zástupca všetkých slovenských pamiatok zapísaných na tento zoznam je Chrám prenesenia 

ostatkov sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej. 
Zrubová stavba má takmer 300 rokov, pozostáva z malej svätyne, lode a vežičky. 
Nachádza sa tu mnoho drevorezieb nesmiernej hodnoty, aj viaceré vzácne ikony, niektoré sú staršie ako 

samotný kostolík. Ten je vybavený aj audiosprievodcom v šiestich jazykoch. 
Kostolík Ruská Bystrá (zdroj: Terra Incognita)Prečítajte si tiež:Šesť dôvodov, prečo stráviť víkend v Košickom 

kraji Čítajte 
Za pamiatkami UNESCO sa môžete z Košíc aj v tomto roku vybrať vďaka jednodňovým organizovaným 

výletom. Dňa 3. augusta sa bude konať jazda za krásami Slovenského krasu. 
Navštívite Gombaseckú jaskyňu, v ktorej príroda vytvorila neuveriteľnú sintrovú výzdobu, vydáte sa na 

turistiku k fascinujúcej Silickej ľadnici, najnižšie položenej ľadovej jaskyni v miernom klimatickom pásme. 
Zabaviť sa a zrelaxovať sa budete môcť následne v zrekonštruovanom areáli Gombasek pri jaskyni. 
K Vihorlatu, presnejšie k jazeru Morské oko, ktoré je vstupnou bránou do Vihorlatských pralesov a kostolíku v 

Ruskej Bystrej sa budete môcť 20.júla z Košíc odviezť v rámci špeciálneho jednodňového autobusového výletu s 
názvom Karpatský oblúčik. 

Dobšínská ľadová jaskyňa (zdroj: KOCR Košice Region)Tokaj 
Tokajskú vinohradnícku oblasť na Slovensku tvorí sedem obcí: Bara, Černochov, Slovenské Nové Mesto, 

Čerhov, Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa a Viničky. 
So svojimi zhruba 900 hektármi patrí medzi najmenšie na svete, avšak vína z tejto oblasti sa radia medzi 

svetovú špičku. Tokajské výberové vína sú vyrábané z tokajských odrôd oxidatívnymi technológiami. 
K ich výrobe patria cibéby, bobule hrozna napadnuté ušľachtilou plesňou Botrytis cinerea, ktorá naruší šupku, 

z bobúľ sa odparí voda a koncentruje sa cukor. Tvoria sa iba v oblasti Tokaja. 
Špecifickú chuť tokajskému vínu dodáva aj slnko a sopečná pôda, ktorá poskytuje viniču potrebné živiny a 

akumuluje teplo. 
O histórii a výrobe tohto vína sa môžete dozvedieť priamo od pestovateľov a producentov tokajského vína, 

ktorí vám tu radi otvoria svoje staré tufové pivnice a pri degustácii vám dajú relevantné informácie. 
Tokajská tufová vínna pivnica (zdroj: KOCR Košice Region) 
Návšteva týchto stáročných vínnych pivníc je výnimočným zážitkom. Niektoré sa skladajú z dlhších sústav 

chodieb, tá najdlhšia má zhruba 1,5 kilometra. 
Neďaleko obce Malá Tŕňa môžete navštíviť aj 12 metrov vysokú vyhliadkovú vežu v tvare suda, ktorá vám 

poskytne panoramatický výhľad na tokajské vinice. Od 31.8. do 1.9. sa bude v regióne konať bežecko-cyklistické 
podujatie cez vytýčené trasy vo vinohradoch s názvom Tour de Tokaj. 

Pre návštevníkov bude po pretekoch k dispozícii degustácia vín v stredovekých tufových pivniciach. 
Do tokajskej vinohradníckej oblasti bude z Košíc od 31. augusta do konca septembra každú sobotu premávať 

aj mimoriadny turistický vlak, Tokajský express. 
Tokajská vyhliadková veža (zdroj: Maroš Puček)Tip z prvej ruky 
Odporúča Lenka Vargová Jurková, riaditeľka krajskej organizácie CR Košice región 
Rada by som upriamila pozornosť na južnú časť Slovenského raja, ktorá ponúka nádherné scenérie. V období 

letných horúčav treba vyzdvihnúť možnosť schladiť sa na tri rôzne spôsoby: pri vodách Palcmanskej Maše, na 
túre Zejmarskou roklinou alebo v Dobšinskej ľadovej jaskyni. Ak sa vyberiete pod zem, určite si nezabudnite 
ponožky a nejakú tú vrstvu oblečenia navyše. Aj keď je vonku 30°C a viac, v jaskyni je stále pod bodom mrazu. A 
už len jeden šikovný cestovateľský tip na záver. Auto nechajte doma a odvezte sa do Slovenského raja 
mimoriadnym turistickým vlakom Ľadový expres. Aj tieto prázdniny bude premávať každú sobotu z Košíc až k 
Dobšinskej ľadovej jaskyni. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Horskí záchranári pomáhali turistke v Slovenskom raji 
[05.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/regiony/horski-zachranari-pomahali-turistke/405661-clanok.html 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 
Žena si zranila nohu. 
,aktualizované 
Hrabušice 5. júla (TASR) – Horskí záchranári v piatok dopoludnia pomáhali v Slovenskom raji turistke so 

zranením nohy. Následne ju previezli do nemocnice. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej 
webovej stránke. „S HZS sa spojil turista, ktorý nahlásil úraz dolnej končatiny slovenskej turistky na červenom 
turisticky značenom chodníku medzi Kláštoriskom a Podleskom. Záchranári HZS na mieste turistke končatinu 
ošetrili a zafixovali,“ uvádza s tým, že ženu transportovali pomocou terénneho vozidla HZS do nemocnice v 
Spišskej Novej Vsi na ďalšie ošetrenie. Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) z oblastného strediska 

Veľká Fatra pomáhali v piatok 67-ročnému hubárovi, ktorý si poranil členok v oblasti Vyšné Matejkovo. “Po 
poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti mu zranenú končatinu zafixovali a na nosidlách UT 2000 ho 
transportovali k terénnemu automobilu HZS na asfaltovú cestu, ktorá vedie na Chatu Smrekovica. Zraneného 
následne previezli do nemocnice v Ružomberku na ďalšie ošetrenie,” informovala HZS na svojej internetovej 
stránke. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Horskí záchranári mali plné ruky práce: V Slovenskom raji pomáhali 

zranenej turistke 
[05.07.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1807151/Horski-zachranari-mali-plne-ruky-prace–V-Slovenskom-raji-pomahali-
turistke 

 
 

HRABUŠICE – Horskí záchranári v piatok dopoludnia pomáhali v Slovenskom raji turistke so zranením nohy. 
Následne ju previezli do nemocnice. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke. 

„S HZS sa spojil turista, ktorý nahlásil úraz dolnej končatiny slovenskej turistky na červenom turisticky 
značenom chodníku medzi Kláštoriskom a Podleskom. Záchranári HZS na mieste turistke končatinu ošetrili a 
zafixovali,“ uvádza s tým, že ženu transportovali pomocou terénneho vozidla HZS do nemocnice v Spišskej 
Novej Vsi na ďalšie ošetrenie. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Turistka si v Slovenskom raji poranila nohu 
[05.07.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22161494/turistka-si-v-slovenskom-raji-poranila-nohu.html 

 
 

Horskí záchranári ju ošetrili a odviezli do nemocnice. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Horská záchranná služba (HZS) bola v teréne aj vo sviatočný deň. 

Ako HZS informuje na svojej internetovej stránke, v dopoludňajších hodinách sa s nimi spojil turista, ktorý 
nahlásil úraz dolnej končatiny slovenskej turistky medzi Kláštoriskom a Podleskom v Slovenskom raji. 

"Záchranári na mieste turistke končatinu ošetrili a zafixovali a transportovali ju za pomoci terénneho vozidla do 
nemocnice v Spišskej Novej Vsi na ďalšie ošetrenie," dodáva HZS. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Horskí záchranári pomáhali turistke v Slovenskom raji 
[05.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/horski-zachranari-pomahali-turistke/405661-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 
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Žena si zranila nohu. 
,aktualizované 
Hrabušice 5. júla (TASR) – Horskí záchranári v piatok dopoludnia pomáhali v Slovenskom raji turistke so 

zranením nohy. Následne ju previezli do nemocnice. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej 
webovej stránke. „S HZS sa spojil turista, ktorý nahlásil úraz dolnej končatiny slovenskej turistky na červenom 
turisticky značenom chodníku medzi Kláštoriskom a Podleskom. Záchranári HZS na mieste turistke končatinu 
ošetrili a zafixovali,“ uvádza s tým, že ženu transportovali pomocou terénneho vozidla HZS do nemocnice v 
Spišskej Novej Vsi na ďalšie ošetrenie. Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) z oblastného strediska 

Veľká Fatra pomáhali v piatok 67-ročnému hubárovi, ktorý si poranil členok v oblasti Vyšné Matejkovo. “Po 
poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti mu zranenú končatinu zafixovali a na nosidlách UT 2000 ho 
transportovali k terénnemu automobilu HZS na asfaltovú cestu, ktorá vedie na Chatu Smrekovica. Zraneného 
následne previezli do nemocnice v Ružomberku na ďalšie ošetrenie,” informovala HZS na svojej internetovej 
stránke. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Horskí záchranári pomáhali turistke v Slovenskom raji 
[05.07.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/horski-zachranari-pomahali-turistke-v-slovenskom-raji-cl689838.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Hrabušice 5. júla (TASR) – Horskí záchranári v piatok dopoludnia pomáhali v Slovenskom raji turistke so 

zranením nohy. Následne ju previezli do nemocnice. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej 
webovej stránke. 

„S HZS sa spojil turista, ktorý nahlásil úraz dolnej končatiny slovenskej turistky na červenom turisticky 
značenom chodníku medzi Kláštoriskom a Podleskom. Záchranári HZS na mieste turistke končatinu ošetrili a 
zafixovali,“ uvádza s tým, že ženu transportovali pomocou terénneho vozidla HZS do nemocnice v Spišskej 
Novej Vsi na ďalšie ošetrenie. 

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

 
 

22. Na púť v Levoči cestujúcich odvezie 28 mimoriadnych vlakových spojov 
[04.07.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/na-put-v-levoci-cestujucich-odvezie-28-mimoriadnych-vlakovych-spojov-
cl689660.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Pri ceste na víkendovú (6. - 7. 7.) púť v Levoči a naspäť môžu návštevníci využiť 28 mimoriadnych vlakových 

spojov, ktoré vypraví Železničná … 
Bratislava 4. júla (TASR) - Pri ceste na víkendovú (6. - 7. 7.) púť v Levoči a naspäť môžu návštevníci využiť 28 

mimoriadnych vlakových spojov, ktoré vypraví Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Informoval o tom 
hovorca spoločnosti Tomáš Kováč. 

Spoje, ktoré sú už zapracované aj v platnom cestovnom poriadku, budú premávať na trase Spišská Nová 
Ves – Levoča a späť, pričom nebudú zastavovať na zastávkach Harichovce a Levočské Lúky. Odchody vlakov 

tiež podľa Kováča zohľadňujú aj prípoje na vlaky hlavného ťahu Košice – Žilina – Bratislava. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Salvy smiechu a potlesk v stoji: Boli sme na predpremiére filmu Loli 

Paradička 
[04.07.2019; dnes24.sk; Prešov; 00:00; Ľubomír Hudačko] 

https://www.24hod.sk/horski-zachranari-pomahali-turistke-v-slovenskom-raji-cl689838.html
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https://presov.dnes24.sk/salvy-smiechu-a-potlesk-v-stoji-boli-sme-na-predpremiere-filmu-loli-paradicka-
335127 

 
 

Ak čo i len trochu máte radi šarištinu, film Loli Paradička vás určite pobaví. Na predpremiére snímky z 
prostredia východného Slovenska sme boli aj my. 

Práce na filme trvali viac ako 4 roky, ale výsledok je príjemný. Film Loli Paradička, ktorý onedlho príde do kín, 
vás pobaví a zaujme. Hlavne, ak ste lokálpatriot z východného Slovenska. 

Tŕpnu, aká bude reakcia 
Po dlhých rokoch sa stalo, že vznikol film obsadený výlučne hercami z tejto časti Slovenska. Príležitosť zahrať 

si v ňom dostali v hlavnej úlohe Michal Iľkanin z Divadla Alexandra Duchnoviča a Kamila Mitrášová, pre ktorú to 
bol filmový debut. „V rámci filmu je to prvá hlavná postava, v divadle som ich mal viac. Nedeje sa to každý deň, 
aby človek natáčal film a bol tam hlavnou postavou," povedal herec Michal Iľkanin ešte počas natáčania pre portál 
Spišská 24. 

Romantická komédia od začiatku spôsobovala v publiku salvy smiechu. K tomu pomáhal najmä typický 
šarišský dialekt a hlášky, ktoré používame dennodenne aj my. „Teraz som videl film tretíkrát, ale vždy počas toho 
všetci tŕpneme, ako bude reagovať publikum. Sme však radi, že ho diváci tu v Prešove ocenili a že sa im páčil,“ 
povedal po predpremiére v záhradnom kine len pre pozvaných hostí jeden zo scenáristov a režisérov Richard 
Staviarsky. 

Ten sa objavil vo filme taktiež – ako hasič Ďodik z Kendic. Producenkou bola jeho sestra Marka Staviarska, 
strihu sa venoval aj Juraj Staviarsky a réžiu aj hudbu doplnil ich otec, Víťo Staviarsky. Prvýkrát bol film verejne 
prezentovaný 16. júna na Art Film feste v Košiciach a získal cenu diváka Joj Cinema. 

Neposlúchli ho 
„Otec nám zakázal ísť na umelecké školy, ale ako to už býva, neposlúchli sme ho a teraz tu stojíme s filmom, 

na ktorom sme spolupracovali a napokon dotiahli do úspešného konca,“ povedala prítomným zaujímavosť Marka 
Staviarska. 

Na plátne plynulo 89 minút vtipného príbehu medzi mladou Rómkou a handicapovaným jarmočným 
predavačom. Dej filmu síce nepatril do kategórie komplikovaných, ale zato pôsobil prirodzene a pútavo. Objavili 
sa v ňom aj Fedor Vico či Kveta Stražanová a ak sa vyberiete od 18. júla do kina, určite sa máte na čo tešiť. 
Potlesk v stoji na predpremiére v Prešove je snáď dostatočnou pozvánkou. 

A v obrazoch si pozrite, ako pred časom prebiehalo nakrúcanie filmu Loli Paradička v Spišskej Novej Vsi. 

Kliknite si archívnu fotogalériu priamo z miesta. 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z 

Prešova a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Zmena na poste vedenia rožňavského gymnázia: Kto sa stal novým 

riaditeľom školy? 
[04.07.2019; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; TASR] 

 
https://roznava.dnes24.sk/zmena-na-poste-vedenia-roznavskeho-gymnazia-kto-sa-stal-novym-riaditelom-
skoly-335148 

 
 

Riaditeľov 12 stredných škôl vymenoval predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka. 
Zmena nastala aj na gymnáziu v Rožňave. 

Sedem riaditeľov pokračuje v ďalšom päťročnom funkčnom období, na piatich školách sa mení vedenie. 
Menovacie dekréty si noví či staronoví riaditelia v stredu prevzali na Úrade KSK. 

Novou riaditeľkou gymnázia v Rožňave bude Katarína Adamková, gymnázium vo Veľkých Kapušanoch 
povedie Ľudovít Mišľan a Strednú odbornú školu (SOŠ) Pribeník Silvia Sakáčová. Na Obchodnej akadémii (OA) 
Michalovce bude riaditeľkou Dana Kerekešová a na OA Polárna Košice riaditeľom Michal Potoma. 

Na siedmich školách pokračuje súčasné vedenie – Dušan Andraško na Gymnáziu Gelnica, Diana Košťálová 
na SOŠ technická Rožňava, Milan Kudrik na Hotelovej akadémii Spišská Nová Ves, Miroslav Sivý na SOŠ 

obchodu a služieb Michalovce a na košických školách Ingrid Sedláková na SOŠ Gemerská, Ľubomír Sobek na 
Gymnáziu Alejová a Elena Tibenská na SOŠ Ostrovského. 

„Tento týždeň sa predseda KSK Rastislav Trnka zároveň rozlúčil s ôsmimi riaditeľmi, pričom piati z nich 
odchádzajú do dôchodku. V utorok (2.7.) im odovzdal ďakovné listy,“ informoval Úrad KSK. Rekordmankou medzi 
odchádzajúcimi je Anna Brhlíková, ktorá bola riaditeľkou 29 rokov. Viedla OA v Michalovciach a predtým aj SOU 
poľnohospodárske. 

https://presov.dnes24.sk/salvy-smiechu-a-potlesk-v-stoji-boli-sme-na-predpremiere-filmu-loli-paradicka-335127
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Pred dôchodkom sa tiež rozlúčili dlhoroční riaditelia zo SOŠ Pribeník Štefan Dubík, z košického Konzervatória 
Timonova Bartolomej Buráš, z Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave Jozef Matis a Gymnázia Ľudovíta Štúra v 
Michalovciach Anna Osifová. Nových nástupníkov na riaditeľskej stoličke budú mať aj už bývalí riaditelia Judita 
Lecková z Gymnázia Veľké Kapušany, Peter Parimucha zo Strednej priemyselnej školy (SPŠ) dopravnej Košice a 
Mária Ténaiová z Gymnázia Kráľovský Chlmec. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Basketbalistky do 18 rokov čakajú ME, tréner chce čo najviac výhier 
[04.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/basketbalistky-do-18-rokov-cakaju-me/405578-clanok.html 

 
 

Basketbal Foto: TASR/Michal Svítok 
Jeho zverenkyne majú za sebou viac ako mesačnú prípravu, počas ktorej sa formovala finálna dvanástka 

hráčok. 
Skopje 4. júla (TASR) – Slovenskú basketbalovú reprezentáciu dievčat do 18 rokov čaká v 

severomacedónskom Skopje B-kategória majstrovstiev Európy (5.–14. júla) vo svojej vekovej kategórii. Cieľom 
výberu trénera Jána Hricka je vyhrať čo najväčší počet zápasov. Jeho zverenkyne majú za sebou viac ako 
mesačnú prípravu, počas ktorej sa formovala finálna dvanástka hráčok. “Príprava prebehla podľa plánu. Prvý a 
druhý zraz sme skúšali dievčatá, ktoré sa nám zdali byť vhodné pre finálnu nomináciu. Od tretieho zrazu sme už 
mali pevnú 14-člennú zostavu, s ktorou sme pracovali v podstate až doteraz,“ povedal pre TASR reprezentačný 
tréner. V príprave odohrali Slovenky päť oficiálnych zápasov, v ktorých štyrikrát zvíťazili (proti Rakúsku 65:59 a 
78:53, proti Luxembursku 57:45 a 50:38) a v jednom prípade prehrali (s Luxemburskom 57:62). ”Herný prejav a 
výkony samotného tímu mali v prípravných zápasoch gradujúcu tendenciu. Prvé zápasy v Rakúsku ukázali najmä 
charakter jednotlivých hráčok, ako aj celého tímu. Nasledujúce zápasy v Luxembursku už boli určite viac o 
basketbale a taktike. Posledné dva zápasy proti chlapcom z Interu už mali dobrý náboj a basketbalovo sme 
napredovali. Vyjadrujem spokojnosť s prípravnými duelmi a som rád, že ich bolo spolu sedem. Čo je určite dobré 
číslo,“ zhodnotil Hricko prípravné duely. V Severnom Macedónsku sa výber SR 18 predstaví v C-skupine, 
postupne si zmeria sily s Gréckom, Rakúskom, Írskom, Rumunskom a domácou reprezentáciou. “Žiaden tím na 
ME nebude hrať odovzdane a bude klásť odpor. Každý zápas bude náročný a nielen fyzicky, ale aj mentálne. 
Skupina nie je jednoduchá, no my ideme do toho nabudení a odhodlaní pobiť sa. Začíname s Gréckom, kde 
musíme priniesť veľa energie a bojovnosti. Toto je naša prvá úloha,“ vyjadril sa tréner Slovenska k súperom v 
skupine. Pred rokom sa Slovensko umiestnilo na 14. pozícii, v Skopje chce vylepšiť túto pozíciu. ”Ja som víťazný 
typ. ‘Nainfikoval’ som baby svojou túžbou po víťazstvách a chceme vyhrať čo najviac zápasov. Všetko sústredíme 
na prvý duel proti Grécku. Musíme ísť s pokorou, no odvážne od jedného zápasu k druhému,“ prezentoval Hricko 
svoje ciele na šampionáte. Nominácia Slovenska na B-kategóriu ME: Sofia Beráneková, Miriam Ištoňová, Zuzana 
Zahornacká, Sofia Virasztóová, Barbora Bohušová (všetky Young Angels Košice), Jana Lysová (ŠKBD Spišská 
Nová Ves), Martina Dovčíková, Kamila Plavnická (Piešťanské Čajky), Erika Holíková (BK ZŠ Zvolen), Petra 

Oborilová, Zuzana Vargová, Lucia Žilinská (všetky BK ŠKP 08 Banská Bystrica) realizačný tím: Ján Hricko – 
hlavný tréner, Zuzana Žirková – asistentka trénera, Bohuš Slatkovský – masér, Gabriela Chovaníková – vedúca 
družstva 

Program Slovenska v C-skupine na B-kategórii majstrovstiev Európy: 5. júla o 16.30 h: Grécko – Slovensko 6. 
júla o 14.15 h: Slovensko – Rakúsko 7. júla o 21.00 h: Slovensko – Írsko 9. júla o 16.30 h: Rumunsko – 
Slovensko 10. júla o 18.45 h: Slovensko – Severné Macedónsko 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Basketbalistky do 18 rokov čakajú ME, tréner chce čo najviac výhier 
[04.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/sport/basketbalistky-do-18-rokov-cakaju-me/405578-clanok.html 

 
 

Basketbal Foto: TASR/Michal Svítok 
Jeho zverenkyne majú za sebou viac ako mesačnú prípravu, počas ktorej sa formovala finálna dvanástka 

hráčok. 
Skopje 4. júla (TASR) – Slovenskú basketbalovú reprezentáciu dievčat do 18 rokov čaká v 

severomacedónskom Skopje B-kategória majstrovstiev Európy (5.–14. júla) vo svojej vekovej kategórii. Cieľom 

https://www.teraz.sk/sport/basketbalistky-do-18-rokov-cakaju-me/405578-clanok.html
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výberu trénera Jána Hricka je vyhrať čo najväčší počet zápasov. Jeho zverenkyne majú za sebou viac ako 
mesačnú prípravu, počas ktorej sa formovala finálna dvanástka hráčok. “Príprava prebehla podľa plánu. Prvý a 
druhý zraz sme skúšali dievčatá, ktoré sa nám zdali byť vhodné pre finálnu nomináciu. Od tretieho zrazu sme už 
mali pevnú 14-člennú zostavu, s ktorou sme pracovali v podstate až doteraz,“ povedal pre TASR reprezentačný 
tréner. V príprave odohrali Slovenky päť oficiálnych zápasov, v ktorých štyrikrát zvíťazili (proti Rakúsku 65:59 a 
78:53, proti Luxembursku 57:45 a 50:38) a v jednom prípade prehrali (s Luxemburskom 57:62). ”Herný prejav a 
výkony samotného tímu mali v prípravných zápasoch gradujúcu tendenciu. Prvé zápasy v Rakúsku ukázali najmä 
charakter jednotlivých hráčok, ako aj celého tímu. Nasledujúce zápasy v Luxembursku už boli určite viac o 
basketbale a taktike. Posledné dva zápasy proti chlapcom z Interu už mali dobrý náboj a basketbalovo sme 
napredovali. Vyjadrujem spokojnosť s prípravnými duelmi a som rád, že ich bolo spolu sedem. Čo je určite dobré 
číslo,“ zhodnotil Hricko prípravné duely. V Severnom Macedónsku sa výber SR 18 predstaví v C-skupine, 
postupne si zmeria sily s Gréckom, Rakúskom, Írskom, Rumunskom a domácou reprezentáciou. “Žiaden tím na 
ME nebude hrať odovzdane a bude klásť odpor. Každý zápas bude náročný a nielen fyzicky, ale aj mentálne. 
Skupina nie je jednoduchá, no my ideme do toho nabudení a odhodlaní pobiť sa. Začíname s Gréckom, kde 
musíme priniesť veľa energie a bojovnosti. Toto je naša prvá úloha,“ vyjadril sa tréner Slovenska k súperom v 
skupine. Pred rokom sa Slovensko umiestnilo na 14. pozícii, v Skopje chce vylepšiť túto pozíciu. ”Ja som víťazný 
typ. ‘Nainfikoval’ som baby svojou túžbou po víťazstvách a chceme vyhrať čo najviac zápasov. Všetko sústredíme 
na prvý duel proti Grécku. Musíme ísť s pokorou, no odvážne od jedného zápasu k druhému,“ prezentoval Hricko 
svoje ciele na šampionáte. Nominácia Slovenska na B-kategóriu ME: Sofia Beráneková, Miriam Ištoňová, Zuzana 
Zahornacká, Sofia Virasztóová, Barbora Bohušová (všetky Young Angels Košice), Jana Lysová (ŠKBD Spišská 
Nová Ves), Martina Dovčíková, Kamila Plavnická (Piešťanské Čajky), Erika Holíková (BK ZŠ Zvolen), Petra 

Oborilová, Zuzana Vargová, Lucia Žilinská (všetky BK ŠKP 08 Banská Bystrica) realizačný tím: Ján Hricko – 
hlavný tréner, Zuzana Žirková – asistentka trénera, Bohuš Slatkovský – masér, Gabriela Chovaníková – vedúca 
družstva 

Program Slovenska v C-skupine na B-kategórii majstrovstiev Európy: 5. júla o 16.30 h: Grécko – Slovensko 6. 
júla o 14.15 h: Slovensko – Rakúsko 7. júla o 21.00 h: Slovensko – Írsko 9. júla o 16.30 h: Rumunsko – 
Slovensko 10. júla o 18.45 h: Slovensko – Severné Macedónsko 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Martina Bodáka pripravili o šancu zahrať si na MS na Slovensku maturita a 

slepé črevo 
[04.07.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: Deník Šport] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/403578/martina-bodaka-pripravili-o-sancu-zahrat-si-na-ms-na-slovensku-
maturita-a-slepe-crevo/ 

 
 

Prokop Tomáš 
Martina Bodáka zatiaľ poznajú hokejoví priaznivci ako kapitána reprezentácie do dvadsať rokov spred roka. 
Aj z Vítkovíc chce ostať v hľadáčiku NHL 
Slovensko aj vďaka jeho dvom gólom trápilo vo štvrťfinále majstrovstiev sveta Švédov, s ktorými napokon 

prehralo tesne 2:3. Vrtký obranca sa po šampionáte rozhodol stráviť ešte rok v juniorskej WHL v Kanade. 
Po sezóne sa dvadsaťročný talent vrátil do Európy, upísal sa Vítkoviciam. „Už som sa chcel posunúť do 

seniorského hokeja. S vedením Vítkovíc som bol dlhšie v kontakte. Vidím to ako dobrý postup v kariére,“ povedal 
nám Bodák, ktorý priblížil aj dôvody podpisu zmluvy s ostravským klubom. „Mal by som hrávať v prvých z troch 
obrannných dvojíc. Počítajú so mnou, musím to potvrdiť výkonmi.“ 

Rodák zo Spišskej Novej Vsi mal väčšinou ponuky z českej extraligy. „Ozvalo sa viac klubov, ale vo 

Vítkoviciach vidím najväčšiu šancu na rozvoj. Vedenie klubu sa rozhodlo pre obmenu kádra, prišlo viacero 
mladých hráčov. Taký mladý káder v Česku nikto nemá. Okrem toho sú tu výborné podmienky, ktoré ma príjemne 
prekvapili. “ 

LÁKAL HO AJ NÁVRAT DO FÍNSKA 
Slovenský reprezentant Martin Bodák na tréningu počas prípravy pred zápasmi Euro Hockey Challenge. 

Zdroj: TASR 
Bodák priznal, že ho lákalo aj Fínsko. V minulosti tam odohral dve sezóny. V osemnástich sa predstavil v 

najvyššej súťaži v drese Tappary Tampere. „Fínsko ma priťahovalo, ale boli sme dlhšie v kontakte s Vítkovicami, 
už som nechcel meniť rozhodnutie. Aj česká extraliga je kvalitná, chodia z nej hráči priamo do NHL,“ podotkol 
obdivovateľ niekdajšej legendy New Jersey Devils Scotta Niedermayera. Bodáka neprekvapil triumf Fínska na 
majstrovstvách sveta. 

„Vždy majú Fíni dobrý tím. Už pred turnajom som ich vnímal ako čierneho koňa, napriek absencii hráčov z 
NHL. Fínsky program výchovy mladých hráčov by mohol byť príkladom aj pre nás. Tam sa neboja dať šancu v 
mužskej lige najmladším hokejistom. Viem to posúdiť na sebe, Fínsko mi dalo veľa,“ vraví slovenský bek. 

https://sport.aktuality.sk/c/403578/martina-bodaka-pripravili-o-sancu-zahrat-si-na-ms-na-slovensku-maturita-a-slepe-crevo/
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Bodák mal podobne ako jeho bývalí spoluhráči z juniorských reprezentácií Martin Fehérváry, Adam Liška či 
Marián Studenič šancu zabojovať o miesto na svetovom šampionáte v Košiciach. Vedenie národného tímu ho 
chcelo vidieť v príprave, no okolnosti mu to nedovolili. 

„Potreboval som si dorobiť maturitu. Dostal som aj pozvánku do prípravy, ale po maturite mi operovali slepé 
črevo. Trvalo mesiac, kým som sa dal dokopy,“ povzdychol si Bodák, pre ktorého je výzvou zabojovať o 
reprezentačný dres v ďalšej sezóne. 

„Je super, že dostávajú príležitosti hráči v našom veku. Rád by som napodobnil kamarátov z juniorských 
národných tímov, ktorí sa prebojovali do seniorskej reprezentácie.“ 

PREDĹŽENIE JUNIORSKEJ KARIÉRY NEĽUTUJE 
Mladík neľutuje, že ešte v dvadsiatich rokoch hrával v zámorskej juniorke za Kootenay Ice. „Škoda len, že 

sme mali mladý tím. Bol som tam najstarší, čo bola skúsenosť, ale nezahrali sme si ani v play-off. To ma mrzí. 
Mal som šancu na prestup, ale pre obmedzený počet dvoch Európanov v tíme nebolo veľa možností.“ 

Bodák ostával v zámorí najmä pre šancu na NHL. Vlani zaujal v nováčikovskom kempe Vegas Golden 
Knights. Pre nedraftovaného hráča je však ťažké vybojovať si pozíciu čo i len na farme. 

„Videl som šancu zaujať v NHL, kým bola možnosť ísť späť do zámoria, chcel som ju využiť. Snažil som sa 
urobiť všetko pre to, aby som zvládal veci na sto percent. Ani v budúcnosti nevidím dvere zatvorené, aj keď z 
Vegas sa už neozvali. Šanci na NHL nechávam otvorený priebeh.“ 

Denník Šport 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 1. kolo 
1 
X 
2 
Sparta Sparta 
17:00 
13.09.2019 
HC Plzeň Plzeň 
Litvínov Litvínov 
17:00 
13.09.2019 
Kometa Brno Brno 
Karlovy Vary Karl. Vary 
17:00 
13.09.2019 
Zlín Zlín 
Mountfield HK Mountfield HK 
17:00 
13.09.2019 
Liberec Liberec 
BK Mlada Boleslav Ml. Boleslav 
17:00 
13.09.2019 
Pardubice Pardubice 
Vítkovice Vítkovice 
17:00 
13.09.2019 
Olomouc Olomouc 
Oceláři Třinec Třinec 
17:00 
13.09.2019 
Rytíři Kladno Kladno 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Az_1000_pre_novych_hracov_675x40’,’view’] }); } 
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28. Mladé slovenské basketbalistky čaká B-kategória na ME 
[04.07.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 
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Slovenskú basketbalovú reprezentáciu dievčat do 18 rokov čaká v severomacedónskom Skopje B-kategória 
majstrovstiev Európy (5.–14. júla) vo svojej vekovej kategórii. Cieľom výberu trénera Jána Hricka je vyhrať čo 
najväčší počet zápasov. 

Jeho zverenkyne majú za sebou viac ako mesačnú prípravu, počas ktorej sa formovala finálna dvanástka 
hráčok. "Príprava prebehla podľa plánu. Prvý a druhý zraz sme skúšali dievčatá, ktoré sa nám zdali byť vhodné 
pre finálnu nomináciu. Od tretieho zrazu sme už mali pevnú 14-člennú zostavu, s ktorou sme pracovali v podstate 
až doteraz,“ povedal pre TASR reprezentačný tréner. 

V príprave odohrali Slovenky päť oficiálnych zápasov, v ktorých štyrikrát zvíťazili (proti Rakúsku 65:59 a 
78:53, proti Luxembursku 57:45 a 50:38) a v jednom prípade prehrali (s Luxemburskom 57:62). 

"Herný prejav a výkony samotného tímu mali v prípravných zápasoch gradujúcu tendenciu. Prvé zápasy v 
Rakúsku ukázali najmä charakter jednotlivých hráčok, ako aj celého tímu. Nasledujúce zápasy v Luxembursku už 
boli určite viac o basketbale a taktike. Posledné dva zápasy proti chlapcom z Interu už mali dobrý náboj a 
basketbalovo sme napredovali. Vyjadrujem spokojnosť s prípravnými duelmi a som rád, že ich bolo spolu sedem. 
Čo je určite dobré číslo,“ zhodnotil Hricko prípravné duely. 

V Severnom Macedónsku sa výber SR 18 predstaví v C-skupine, postupne si zmeria sily s Gréckom, 
Rakúskom, Írskom, Rumunskom a domácou reprezentáciou. 

"Žiaden tím na ME nebude hrať odovzdane a bude klásť odpor. Každý zápas bude náročný a nielen fyzicky, 
ale aj mentálne. Skupina nie je jednoduchá, no my ideme do toho nabudení a odhodlaní pobiť sa. Začíname s 
Gréckom, kde musíme priniesť veľa energie a bojovnosti. Toto je naša prvá úloha,“ vyjadril sa tréner Slovenska k 
súperom v skupine. 

Pred rokom sa Slovensko umiestnilo na 14. pozícii, v Skopje chce vylepšiť túto pozíciu. "Ja som víťazný typ. 
‘Nainfikoval’ som baby svojou túžbou po víťazstvách a chceme vyhrať čo najviac zápasov. Všetko sústredíme na 
prvý duel proti Grécku. Musíme ísť s pokorou, no odvážne od jedného zápasu k druhému,“ prezentoval Hricko 
svoje ciele na šampionáte. 

Nominácia Slovenska na B-kategóriu ME: 
Sofia Beráneková, Miriam Ištoňová, Zuzana Zahornacká, Sofia Virasztóová, Barbora Bohušová (všetky Young 

Angels Košice), Jana Lysová (ŠKBD Spišská Nová Ves), Martina Dovčíková, Kamila Plavnická (Piešťanské 

Čajky), Erika Holíková (BK ZŠ Zvolen), Petra Oborilová, Zuzana Vargová, Lucia Žilinská (všetky BK ŠKP 08 
Banská Bystrica) 

Program Slovenska v C-skupine na B-kategórii majstrovstiev Európy: 
5. júla o 16.30 h: Grécko – Slovensko 
6. júla o 14.15 h: Slovensko – Rakúsko 
7. júla o 21.00 h: Slovensko – Írsko 
9. júla o 16.30 h: Rumunsko – Slovensko 
10. júla o 18.45 h: Slovensko – Severné Macedónsko 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Basketbalistky do 18 rokov čakajú ME, tréner chce čo najviac výhier 
[04.07.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/basketbalistky-do-18-rokov-cakaju-me-trener-chce-co-najviac-vyhier-cl689730.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Slovenskú basketbalovú reprezentáciu dievčat do 18 rokov čaká v severomacedónskom Skopje B-kategória 

majstrovstiev Európy (5.-14. júla) vo svojej vekovej kategórii. Cieľom … 
Skopje 4. júla (TASR) – Slovenskú basketbalovú reprezentáciu dievčat do 18 rokov čaká v 

severomacedónskom Skopje B-kategória majstrovstiev Európy (5.–14. júla) vo svojej vekovej kategórii. Cieľom 
výberu trénera Jána Hricka je vyhrať čo najväčší počet zápasov. 

Jeho zverenkyne majú za sebou viac ako mesačnú prípravu, počas ktorej sa formovala finálna dvanástka 
hráčok. "Príprava prebehla podľa plánu. Prvý a druhý zraz sme skúšali dievčatá, ktoré sa nám zdali byť vhodné 
pre finálnu nomináciu. Od tretieho zrazu sme už mali pevnú 14-člennú zostavu, s ktorou sme pracovali v podstate 
až doteraz,“ povedal pre TASR reprezentačný tréner. 

V príprave odohrali Slovenky päť oficiálnych zápasov, v ktorých štyrikrát zvíťazili (proti Rakúsku 65:59 a 
78:53, proti Luxembursku 57:45 a 50:38) a v jednom prípade prehrali (s Luxemburskom 57:62). "Herný prejav a 
výkony samotného tímu mali v prípravných zápasoch gradujúcu tendenciu. Prvé zápasy v Rakúsku ukázali najmä 
charakter jednotlivých hráčok, ako aj celého tímu. Nasledujúce zápasy v Luxembursku už boli určite viac o 
basketbale a taktike. Posledné dva zápasy proti chlapcom z Interu už mali dobrý náboj a basketbalovo sme 
napredovali. Vyjadrujem spokojnosť s prípravnými duelmi a som rád, že ich bolo spolu sedem. Čo je určite dobré 
číslo,“ zhodnotil Hricko prípravné duely. 

https://www.24hod.sk/basketbalistky-do-18-rokov-cakaju-me-trener-chce-co-najviac-vyhier-cl689730.html


V Severnom Macedónsku sa výber SR 18 predstaví v C-skupine, postupne si zmeria sily s Gréckom, 
Rakúskom, Írskom, Rumunskom a domácou reprezentáciou. "Žiaden tím na ME nebude hrať odovzdane a bude 
klásť odpor. Každý zápas bude náročný a nielen fyzicky, ale aj mentálne. Skupina nie je jednoduchá, no my 
ideme do toho nabudení a odhodlaní pobiť sa. Začíname s Gréckom, kde musíme priniesť veľa energie a 
bojovnosti. Toto je naša prvá úloha,“ vyjadril sa tréner Slovenska k súperom v skupine. 

Pred rokom sa Slovensko umiestnilo na 14. pozícii, v Skopje chce vylepšiť túto pozíciu. "Ja som víťazný typ. 
‘Nainfikoval’ som baby svojou túžbou po víťazstvách a chceme vyhrať čo najviac zápasov. Všetko sústredíme na 
prvý duel proti Grécku. Musíme ísť s pokorou, no odvážne od jedného zápasu k druhému,“ prezentoval Hricko 
svoje ciele na šampionáte. 

Nominácia Slovenska na B-kategóriu ME: 
Sofia Beráneková, Miriam Ištoňová, Zuzana Zahornacká, Sofia Virasztóová, Barbora Bohušová (všetky Young 

Angels Košice), Jana Lysová (ŠKBD Spišská Nová Ves), Martina Dovčíková, Kamila Plavnická (Piešťanské 

Čajky), Erika Holíková (BK ZŠ Zvolen), Petra Oborilová, Zuzana Vargová, Lucia Žilinská (všetky BK ŠKP 08 
Banská Bystrica) realizačný tím: Ján Hricko – hlavný tréner, Zuzana Žirková – asistentka trénera, Bohuš 
Slatkovský – masér, Gabriela Chovaníková – vedúca družstva 

Program Slovenska v C-skupine na B-kategórii majstrovstiev Európy: 
5. júla o 16.30 h: Grécko – Slovensko 
6. júla o 14.15 h: Slovensko – Rakúsko 
7. júla o 21.00 h: Slovensko – Írsko 
9. júla o 16.30 h: Rumunsko – Slovensko 
10. júla o 18.45 h: Slovensko – Severné Macedónsko 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

30. Košická župa rozdelí na inovačné projekty kultúrnych inštitúcií 100 000 eur 
[04.07.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; TASR] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22161204/kosicka-zupa-rozdeli-na-inovacne-projekty-kulturnych-institucii-
100-000-eur.html 

 
 

Dostanú ich múzeá, galérie, knižnica aj bábkové divadlo. 
KOŠICE. Košický samosprávny kraj (KSK) prerozdelí v tomto roku na inovatívne projekty vo svojich 

kultúrnych zariadeniach 100 000 eur. 
Ide o súčasť dotačného programu Terra Incognita a výzvu na predkladanie projektov Tradície inšpirujú 

inovácie. 
Dotácie poputujú do Spišského osvetového strediska, Východoslovenskej galérie v Košiciach, Baníckeho 

múzea v Rožňave, Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, Bábkového divadla v Košiciach a Múzea 
Spiša v Spišskej Novej Vsi. 

Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová. 
“Touto výzvou chceme podporiť najkvalitnejšie nápady, ktoré posilnia kultúrnu identitu a rozvoj kultúrneho 

turizmu, predovšetkým u mladej generácie. Teší nás, že sa do výzvy zapojilo 14 projektov z každého regiónu 
nášho kraja. Z nich sme vybrali šesť úspešných, ktoré spĺňali všetky kritériá. Veríme, že týmito inovatívnymi 
projektmi rozhýbeme turizmus v našom kraji a prilákame do našich múzeí či galérií opäť viac návštevníkov,” 
uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý). 

Úspešné projekty 
Víťazné projekty reprezentujú rôzne oblasti kultúrnej ponuky. 
Vďaka podpore bude Banícke múzeum v Rožňave vo svojej geologickej bádateľni a exteriérovej časti 

expozície baníctva a hutníctva prezentovať výrobky gemerských železiarní a zlievarní. 
Múzeum Spiša z dotácie pretvorí svoje nádvorie na oddychovú zónu a vo vestibule pribudne dotykový panel s 

aplikáciou “Provincia XVI Spišských miest - malá Európska únia”. 
Partnerskú spoluprácu podchytilo Bábkové divadlo v Košiciach, s Divadlom Thália kooperuje na divadelnej 

inscenácii Tradičnosť substrátu v medzikulturálnej tvorbe a s Východoslovenskou galériou na experimentálnych 
workshopoch. 

Spiš Sight Spots je názov projektu Spišského osvetového strediska. 
Zameraný je na mladých talentovaných umelcov, ktorí môžu natočiť popularizačno-dokumentárne spoty o 

pamätihodnostiach regiónu. 
Ďalší vybraný projekt je revitalizácia knižnice Východoslovenskej galérie. 
Čaro Gemera priblíži Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, kde vznikne zážitkovo-informačná záhrada ako 

miesto netradičného získavania informácií a zábavného trávenia voľného času pre mladú generáciu. 
120 projektov 
V rámci krajského dotačného programu mohol jeden projekt získať finančnú podporu maximálne 20 000 eur. 
O výsledkoch rozhodovala nezávislá komisia. Sprostredkovateľským orgánom výzvy je Agentúra na podporu 

regionálneho rozvoja, n. o. 
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Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na svoju činnosť získavajú financie aj prostredníctvom 
externých zdrojov podpory. 

“Za obdobie prvého polroka 2019 majú naše zariadenia schválených spolu viac ako 120 projektov za 711 000 
eur, pričom kraj na projekty prerozdelil viac ako 80 000 eur na ich spolufinancovanie,” uviedol Trnka. 

Inštitúcie čerpajú prostriedky najmä z Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných 
menšín, dotačných schém Ministerstva kultúry SR či cezhraničného programu Interreg V-A Slovenská republika - 
Maďarsko. 

V rámci trojročnej štatistiky Fondu na podporu umenia patria vo výške získaných finančných prostriedkov do 
prvej trojky najúspešnejších krajov, informoval Úrad KSK. 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Obzeráte sa po práci? Takéto pozície chcú obsadiť v Spišskej Novej Vsi 
[04.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/obzerate-sa-po-praci-taketo-pozicie-chcu-obsadit-v-spisskej-novej-vsi-335128 

 
 

Ak si hľadáte prácu, zbystrite pozornosť. Takéto pracovné pozície chce obsadiť Správa školských zariadení v 
Spišskej Novej Vsi… 

Správa školských zariadení informovala o troch voľných pracovných miestach, ktoré chce obsadiť. Konkrétne 
ide o tieto pozície: pedagogický asistent/asistentka učiteľa materskej školy – 2 pracovné miesta a odborný 
zamestnanec v MŠ – školský špeciálny pedagóg – 1 pracovné miesto. 

Ako sa uvádza na webe mesta ide o pracovný pomer na dobu určitú a uchádzači o tieto posty musia spĺňať 
predpoklady podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Požadované doklady: 
- žiadosť o prijatie do zamestnania 
- profesijný životopis 
- doklady o ukončenom vzdelaní 
- súhlas so spracovaním osobných údajov 
- v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi treba doručiť podľa informácií 

kompetených najneskôr do 12. júla 2019 do 14.00 hod. na adresu: Správa školských zariadení, Štefánikovo 
námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Na obálku uveďte: pri žiadosti o post špeciálneho pedagóga „Žiadosť o 

prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať“. Pri žiadosti o post pedagogického asistenta „Žiadosť o prijatie do 
zamestnania MŠ – neotvárať“. 

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ústny pohovor na post pedagogických asistentov sa uskutoční dňa 17. 7. 2019 v čase od 9.00 hod. a na 
miesto špeciálneho pedagóga od 10:00 hod. v budove Mestského úradu, Správa školských zariadení, 
Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – 3. poschodie, č. dv. 413 a vybraní uchádzači budú naň osobitne 

pozvaní. 
Viete, že práce na odstraňovaní koľajníc vlečkového priecestia sú v plnom prúde. Zábery z miesta nájdete v 

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

Spišskej a okolia. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Na niektorých stredných školách v kraji sa zmenilo vedenie 
[04.07.2019; dnes24.sk; Košice; 00:00; kosice.dnes24.sk] 

 
https://kosice.dnes24.sk/na-niektorych-strednych-skolach-v-kraji-sa-zmenilo-vedenie-335039 

 
 

https://spisska.dnes24.sk/obzerate-sa-po-praci-taketo-pozicie-chcu-obsadit-v-spisskej-novej-vsi-335128
https://kosice.dnes24.sk/na-niektorych-strednych-skolach-v-kraji-sa-zmenilo-vedenie-335039


Na Úrade KSK sa konalo už tradičné menovanie riaditeľov stredných škôl. Poverovacie dekréty si prevzali 
dvanásti, pričom na piatich školách sa mení vedenie. 

Menovacie dekréty odovzdal v stredu 3. júla predseda KSK Rastislav Trnka. 
Kto povedie školy? 
Na čelo Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave sa postavila doterajšia zástupkyňa riaditeľa Katarína Adamková, 

taktiež bývalý zástupca Ľudovít Mišľan povedie Gymnázium Veľké Kapušany a niekdajšia zástupkyňa riaditeľa 
Silvia Sakáčová je novou riaditeľkou na Strednej odbornej škole (SOŠ) Pribeník. 

Doterajší učitelia budú šéfovať na Obchodnej akadémii Michalovce – Dana Kerekešová a na Obchodnej 
akadémii Polárna Košice – Michal Potoma. Na siedmich školách pokračuje súčasné vedenie – Dušan Andraško 
na Gymnáziu Gelnica, Diana Košťálová na SOŠ technickej Rožňava, Milan Kudrik na Hotelovej akadémii 
Spišská Nová Ves, Ingrid Sedláková na SOŠ Gemerská v Košiciach, Miroslav Sivý na SOŠ obchodu a služieb 

Michalovce, Ľubomír Sobek na Gymnáziu Alejová Košice a Elena Tibenská na SOŠ Ostrovského Košice. 
Tento týždeň sa predseda KSK Rastislav Trnka zároveň rozlúčil s ôsmimi riaditeľmi, pričom piati z nich 

odchádzajú do dôchodku. V utorok im odovzdal ďakovné listy. 
Išli do dôchodku 
Rekordmankou medzi odchádzajúcimi je Anna Brhlíková, ktorá bola riaditeľkou 29 rokov. Viedla Obchodnú 

akadémiu Michalovce a predtým aj SOU poľnohospodárske. Pred dôchodkom sa tiež rozlúčili dlhoroční riaditelia 
zo Strednej odbornej školy Pribeník Štefan Dubík, z Konzervatória Timonova Bartolomej Buráš, z Gymnázia 
Rožňava Jozef Matis a tiež riaditeľka Gymnázia Ľudovíta Štúra v Michalovciach. Nových nástupníkov na 
riaditeľskej stoličke budú mať už bývalí riaditelia Judita Lecková z Gymnázia Veľké Kapušany, Peter Parimucha 
zo Strednej priemyselnej školy dopravnej Košice a Mária Ténaiová z Gymnázia Kráľovská Chlmec. 

Zdroj: kosice.dnes24.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

33. Na púť v Levoči cestujúcich odvezie 28 mimoriadnych vlakových spojov 
[04.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/na-put-v-levoci-cestujucich-odvezie/405524-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič 
Spoje, ktoré sú už zapracované aj v platnom cestovnom poriadku, budú premávať na trase Spišská Nová 

Ves – Levoča a späť, pričom nebudú zastavovať na zastávkach Harichovce a Levočské Lúky. 

Bratislava 4. júla (TASR) - Pri ceste na víkendovú (6. - 7. 7.) púť v Levoči a naspäť môžu návštevníci využiť 28 
mimoriadnych vlakových spojov, ktoré vypraví Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Informoval o tom 
hovorca spoločnosti Tomáš Kováč. Spoje, ktoré sú už zapracované aj v platnom cestovnom poriadku, budú 
premávať na trase Spišská Nová Ves – Levoča a späť, pričom nebudú zastavovať na zastávkach Harichovce a 

Levočské Lúky. Odchody vlakov tiež podľa Kováča zohľadňujú aj prípoje na vlaky hlavného ťahu Košice – Žilina – 
Bratislava. 

[Späť na obsah] 

 
 

34. KOLOSEUM S AFTERPARTY 
[03.07.2019; Auto magazín; REPORTÁŽ; s. 114,115,116; Martin Trenkler] 

 
 

FORMULA 1 V MONAKU. 
ULIČKY VYSTRIHNUTÉ Z GÝČOVÝCH POHĽADNÍC FRANCÚZSKEJ RIVIÉRY POHLTIL 

PREDNEDÁVNOM NAJVÄČŠÍ CIRKUS NA SVETE-VEĽKÁ CENA MONAKA F1. DIVADLO, AKÉ NEZAŽIJETE 
NIKDE INDE. 

Miestni ju nenávidia, svet ju zbožňuje. Bez nej by však hlavne formula 1 neexistovala. A ešte bez Ferrari. To 
druhé sa však topí v samých problémoch. Klasická talianska politika: nedarí sa nám, vymeníme vedenie a všetko 
bude úžasné. O rok neskôr: nedarí sa nám, vymeníme vedenie… Monako bolo pre vzpínajúceho sa koňa ďalšou 
bolestnou drámou. Domáceho Charlesa Leclérca odpálilo Ferrari ešte v kvalifikácii, keď mu správne nevyrátali 
výjazd do ostrého kola a štartoval až zo 16. priečky. Preteky napokon nedokončil, zatiaľ čo Sebastian Vettel opäť 
nestíhal na čochvíľa šesťnásobného šampióna Lewisa Hamiltona na Mercedese. Nemec skončil druhý (predtým v 
tréningu havaroval), a to tiež až po penalizácii Maxa Verstappena. Hamilton dokonca vyhral na totálne 
obnosených a nefunkčných pneumatikách, za čo neskôr ostriekal svojho inžiniera šampanským. Tomu sa hovorí 
vyliať si zlosť aj radosť naraz… 

Ako s bicyklom po obývačke… 

https://www.teraz.sk/slovensko/na-put-v-levoci-cestujucich-odvezie/405524-clanok.html


Späť do ulíc Monte Carla. S muzikantom a kamarátom Ivanom Táslerom z kapely IMT Smile stojíme pred 
najpomalšou vlásenkou Fairmont na začiatku prvého voľného tréningu. Už z diaľky počuť hluk motorov V6. Zo 
zákruty Mirabeau vyletí prvý monopost. Pri výjazde zošliapne plyn a prakticky okamžite skáče na brzdu. Do 
vlásenky Fairmont je to 100 metrov. Celé mu to trvá asi jednu sekundu… V Monaku zažijete skutočné tempo 
formuly 1 ako nikde inde. Najpomalší okruh v kalendári ukazuje každou krátkou rovinkou absurdnú rýchlosť týchto 
áut. Skôr, než sa nazdáte, preletia okolo vás s neopísateľnou agresiou a horúci vzduch z motora strieľa aj cez 
úzke medzery v bariérach. Po každom dni zo seba zmývate čierne stopy odletených kúskov gúm. 

Pre citlivé ucho muzikanta boli hluk a vibrácie v tuneli priveľa Monoposty tu dosahujú takmer 300 km/h, skôr 
než zmiznú za ďalšou šikanou v prístave. Odtiaľ ich už sledujú ignorantské oči miliardárov na jachtách spolu s 
„víkendovými kamarátkami". Monako počas veľkej ceny patrí chudobným turistom v šiltovkách Ferrari a 
smotánke, ktorá rozvoniava a zdobí kniežatstvo ako jazmín na múroch budov. Len drahšie… 

Lístok na disko za 300 
Ešte intenzívnejšie spoznáte tento svet peňazí vo večernom Monte Carle. Každý významnejší klub ako 

Jimmy’z či Buddha Bar ponúka za stovky eur vstupné na „svetoznámych" dídžejov, ktorých síce nepoznáte, no 
ich videá na YouTube vidia zjavne milióny fanúšikov. Pobavilo nás aspoň náhodné stretnutie s Geissenovcami. 
Naše „outfity“, ktoré neprezieravo nerátali s úrovňou klubu Jimmy’z, dostali tvrdé pohľady od ochrankárov. 
Samozrejme, že nás odignorovali. Ramenatí chlapci mali na sebe drahšie obleky, než je ročný rozpočet mesta 
Prešov. Pred klubom postupne zastavovalo jedno Ferrari za druhým, na striedačku s Bentley, Lamborghini a 
exotickými solitérmi, ktoré ani nepoznám. Krásne dievčatá čakali, ktorý „sponzor” ich pozve dnu. Nás nepozval 
nikto, pochopiteľne. Tak sme sklopili zrak a pochopili, že sa svet stále delí na nadľudí s peniazmi a plebs. O čo 
milšie bolo stretnúť chalanov zo Spišskej Novej Vsi, ktorí tu rok čo rok stavajú exkluzívny Paddock Club v 

zákulisí F1. 
Danke Niki 
Celý víkend sa niesol v duchu spomienok na zosnulého Nikiho Laudu. Jazdcov zdobili červené šiltovky „Niki", 

tímy patrične oblepili svoje monoposty a všetci v Mercedese, kde Niki šéfoval, nosili na ramenách čierne pásky. 
Vettel aj Hamilton prefarbili svoje prilby do Laudových vzorov. Zoradení v kruhu na štartovom rošte si minútou 
ticha uctili rakúsku pretekársku legendu. Ich ticho vystriedalo nekonečné, no majestátne a zimomriavkové 
trúbenie všetkých lodí v prístave. Šou musí pokračovať. 

Keď do Monaka, tak štýlovo 
Hamilton dostriekal šampanským (dávka bubliniek skončila aj na Ivanovi) a my sme sa vyparili z preplneného 

kniežatstva tak rýchlo, ako to len šlo. Ďalších jedenásť hodín za volantom však ubehlo rýchlo a hlavne pohodlne. 
Keď už nie oblečením, aspoň autom sme sa v Monaku blysli: BMW 850i xDrive s maximálnym výkonom 530 
konských síl budilo pozornosť a závisť naprieč Talianskom aj v Monaku. Žiaľ, zaujalo aj miestnu políciu, ktorá nás 
podrobila kontrole hneď na príjazde do kniežatstva ešte v stredu pred pretekmi. Bez následkov… 

—- 
„V Monaku zažijete skutočné tempo formuly 1 ako nikde inde." 
—- 
Foto: 
01 Cez medzery v bariére cítite závan najrýchlejších monopostov na svete ako nikde inde. 
02 Výjazd z tunela pri rýchlosti 296 km/h sprevádza aj iskrivé divadlo. 
03 Víťaz pretekov Lewis Hamilton so spomienkovým dizajnom prilby podľa vzoru Nikiho Laudu. 
04 Peniaze, ženy, Monako a F1 k sebe patria odjakživa. 
foto: autor 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Novou linkou sa cestujúci jednoduchšie dostanú do Slovenského raja 
[03.07.2019; dobrenoviny.sk; 15:40; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/167281/novou-linkou-sa-cestujuci-jednoduchsie-dostanu-do-slovenskeho-
raja 

 
 

Nové autobusové spojenie zároveň slúži ako nadväzujúci autobusový spoj pre mimoriadny turistický vlak 
Ľadový expres. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Štefan Puškáš 
Spišská Nová Ves 3. júla (TASR) – Novou autobusovou linkou sa od začiatku letných prázdnin cestujúci 

jednoduchšie dostanú do Slovenského raja. Od 1. júla totiž udelil Košický samosprávny kraj (KSK) dopravcovi 
eurobus, a.s., novú dopravnú licenciu na linku pravidelnej autobusovej dopravy, ktorá zabezpečí počas voľných 
dní dopravné spojenie zo Spišskej Novej Vsi, cez Čingov, Kopaneckú cestu a Dobšinskú ľadovú jaskyňu do 

Dediniek a späť. 
„Týmto dopravným spojením sme chceli počas prázdnin zlepšiť dostupnosť západnej časti Slovenského raja 

po Kopaneckej ceste, ktorú sme vlani zrekonštruovali. Pre turistov vznikne možnosť cestovať pravidelnou 
autobusovou dopravou do ústia najdlhšej tiesňavy v Slovenskom raji, do Veľkého Sokola, k Dobšinskej ľadovej 
jaskyni či do Dediniek,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že zámer pravidelnej autobusovej linky do 

https://www.dobrenoviny.sk/c/167281/novou-linkou-sa-cestujuci-jednoduchsie-dostanu-do-slovenskeho-raja
https://www.dobrenoviny.sk/c/167281/novou-linkou-sa-cestujuci-jednoduchsie-dostanu-do-slovenskeho-raja


Slovenského raja nadväzuje na minuloročný úspešný projekt Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský 
raj & Spiš, ktorá vlani prevádzkovala Letný autobus. 

Nové autobusové spojenie zároveň slúži ako nadväzujúci autobusový spoj pre mimoriadny turistický vlak 
Ľadový expres, ktorý krajská samospráva prevádzkuje prostredníctvom svojej Krajskej organizácie cestovného 
ruchu a Železničnej spoločnosti Slovensko. Linka totiž premáva v nadväznosti na príchod vlaku zo Stratenej a 
premáva cez Hrabušice. 

Autobus štartuje v Spišskej Novej Vsi o 7.20 h a nadväzuje na rýchlik Čingov. Pri ceste z Dediniek nadviaže 

o 9.55 h v Stratenej na Ľadový expres. Autobusové spoje budú premávať počas voľných dní až do 31. augusta. 
Prvým spojom sa do Národného parku Slovenský raj cestujúci odvezú už v piatok 5. júla. Na linke platí tarifa 
prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy s možnosťou platenia bezkontaktnou čipovou kartou. Cestovný 
poriadok nájdu cestujúci na stránkach dopravcu a na stránke www.cp.sk. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

36. Aktuálny prehľad kúpalísk a vodných plôch na Slovensku, kde sa môžete 

okúpať 
[03.07.2019; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; ÚVZ SR a hnonline.sk] 

 
https://www.bystricoviny.sk/spravy/aktualny-prehlad-kupalisk-a-vodnych-ploch-na-slovensku-kde-sa-
mozete-okupat/ 

 
 

Leto je v plnom prúde a pokiaľ netrávite dovolenku či prázdniny v zahraničí pri mori, môžete využiť na kúpanie 
vodné plochy či kúpaliská na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva vydal správu o aktuálnom stave vodných 
plôch a prírodných kúpalísk na Slovensku z ktorej vyplýva, či sú vhodné na kúpanie a ktoré naopak nevyhoveli 
kontrole. 

Ponúkame Vám prehľad vodných plôch na území Slovenska, ktoré sú na základe odberov vzoriek vyhovujúce 
z hľadiska kvality vody na kúpanie podľa krajov. 

Prírodné kúpaliská a vodné plochy s vyhovujúcou kvalitou vody 
Bratislavský kraj 
Prírodné kúpaliská (s organizovanou rekreáciou): Zlaté piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá. 
Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce – 

Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská. 
Trnavský kraj 
Prírodné kúpaliská (s organizovanou rekreáciou): RO Kunovská priehrada Sobotište. 
Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, 

Štrkovisko Gbely Adamov. 
Trenčiansky kraj 
Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom. 
Nitriansky kraj 
Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové 

jazero Kava, VN Duchonka. 
Žilinský kraj 
Prírodné kúpaliská (s organizovanou rekreáciou): Liptovská Mara – Liptovský Trnovec. 
Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): VD Orava – ATC JAMI, VD Orava – ATC Slanica, VD 

Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC Prístav, VD Orava – ATC Stará Hora. 
Banskobystrický kraj 
Prírodné kúpaliská (s organizovanou rekreáciou): Plážové kúpalisko – jazero v Banskej Bystrici, Ružiná pri 

obci Divín, Zelená voda – Kurinec, Teplý Vrch – Pláž Drieňok, Teplý Vrch – Pláž ORMET. 
Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): Ružiná pri obci Ružiná, Počúvadlianske jazero, Veľké 

Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero. 
Prešovský kraj 
Prírodné kúpaliská (s organizovanou rekreáciou): Delňa, Veľká Domaša – Tíšava. 
Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): Rybník Chlmec, Laborec Humenné, Rybníky 

Slovenská Volová 
Košický kraj 
Prírodné kúpaliská (s organizovanou rekreáciou): Vinianske jazero. 
Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): Plážové kúpalisko JAZERO, Pod Bukovcom, Ružín – 

Košice, Palcmanská Maša, Ružín, Ružín – prítoky, Turzovské jazero, Jazero Úhorná. 
Výsledky kvality vody na kúpanie ešte nie sú k dispozícií na prírodných vodných plochách VN Dubník I., VN 

Kanianka a VN Nitrianske Rudno, takisto sa to týka aj Lipoviny – Bátovce. 
Kúpaliská a bazény 

https://www.bystricoviny.sk/spravy/aktualny-prehlad-kupalisk-a-vodnych-ploch-na-slovensku-kde-sa-mozete-okupat/
https://www.bystricoviny.sk/spravy/aktualny-prehlad-kupalisk-a-vodnych-ploch-na-slovensku-kde-sa-mozete-okupat/


Povolenie na prevádzku malo na konci 26. týždňa 148 kúpalísk a 504 bazénov. Môžete si oddýchnuť a 
zrekreovať sa vo Wellness centre Patince, Penzióne Lagáň v Radave, Zámockej záhrada v Hlohovci, na umelom 
kúpalisku Červená hviezda v Košiciach, TK Retro Thermal Diakovce a na kúpalisku Detva. 

V závislosti od počasia sú v prevádzke kúpaliská v okresoch Martin a Turčianske Teplice aj Biokúpalisko 
Resort – Levočská Dolina. V utorok sa uvádzali do prevádzky Zemplínska Šírava – Medvedia hora a Zemplínska 
Šírava – Hôrka, LK Mesta Vranov nad Topľou, nekrytý bazén pri hoteli Eurobus, Zemplínska Šírava, neplavecký 
nadzemný vonkajší bazén pri Hoteli Biela Medvedica, Bystrá, Obecné kúpalisko v Strelníkoch, Verejné kúpalisko 
v Jasení a LK Podbrezová. 

Ďalej sú to LK Pezinok – Sever, dva vonkajšie letné bazény pri Hoteli Sitno Vyhne, LK Spišská Nová Ves, 

Zbojnička Rača, Letné TK „Izabela“ vo Vyšných Ružbachoch, Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža, Zemplínska 
Šírava. 

Do prevádzky by mal byť uvedený aj bazén B3 na TK Sládkovičovo, TK Stráňavy, Kúpalisko Kežmarok, 
Kúpalisko Aquaspa Gánovce aj Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany. Mnohé z prevádzok podľa Úradu verejného 
zdravotníctva ešte čakajú na schválenie žiadostí o povolenie. 

Zhoršená kvalita vody 
Zhoršená mikrobiologická kvalita vody na kúpanie bola zistená na základe ostatných odberov v bazénoch 

kúpalísk Kúpalisko Remata a TK Komárno. Prevádzkovatelia kúpalísk zabezpečili v zariadeniach vykonanie 
nápravných opatrení a boli vykonané opakované odbery vzoriek vody. 

Opakovaný odber bol vykonaný aj z výplavového a nerezového bazéna v Thermal Park NITRAVA, kde bola 
na základe odberov z predchádzajúcich týždňov zistená nevyhovujúca mikrobiologická kvalita vody na kúpanie. 
Výsledky laboratórnych rozborov vôd neboli zatiaľ k dispozícii. 

Umelé kúpaliská mimo prevádzky 
Zatiaľ sú to dva bazény v krytej hale na TK I Štúrovo z dôvodu vysokých vonkajších teplôt, bazén B16 (Fun 

sport lazy river) v Aquathermal Senec, detský bazén na Biokúpalisku BOROVICA a LK Modra, vonkajšie 
tobogány a plavecký bazén v THERMAL PARK DS. 

O uvedenie kúpaliska do prevádzky zatiaľ nepožiadali prevádzkovatelia: Biobazén Oravský Háj, Kúpalisko 
Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, Dobrá Voda, LÁŽO – PLÁŽO Žilina, Kúpalisko Neresnica; Biokúpalisko Tri 
vody, Hotel Severka, LK Hermanovce, Nekryté LK Malé Raškovce 59, Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov 
Zemplínska Šírava; LK Zlaté Moravce, LK Dubnica nad Váhom, LK Košeca a LK Lipany. 

Zdroj: ÚVZ SR a hnonline.sk, Foto: ilustračné 
[Späť na obsah] 

 
 

37. Kino pod holým nebom v centre Zámkov: Do mesta zavíta filmový autobus 
[03.07.2019; dnes24.sk; Nové Zámky; 00:00; Anton Hrachovský] 

 
https://novezamky.dnes24.sk/kino-pod-holym-nebom-v-centre-zamkov-do-mesta-zavita-filmovy-autobus-
334957 

 
 

Okrem amfiteátra si bude možné pozrieť filmy pod holým nebom aj na Hlavnom námestí. Do Nových Zámkov 
opäť príde autobus Bažant Kinematograf. 

Aj v roku 2019 sa môžu Novozámčania tešiť na zážitok z projekcií filmového autobusu, ktorý príde v rámci 
celoslovenského turné. Obľúbený Kinematograf predostrie milovníkom filmov na Hlavnom námestí päť 
celovečerných slovenských a českých snímkov. 

Filmové autobusy sa 1. júla vydali už po sedemnásty raz na cestu po Slovensku, pričom navštívia 30 miest. 
Program v Nových Zámkoch 
- Trabantom tam a zase späť (11. júla) 
- Teroristka (12. júla) 
- Dôverný nepriateľ (13. júla) 
- Ženy v behu (14. júla) 
Od 11. až do 14. júla sa bude vždy o 21:30 premietať na Hlavnom námestí jeden zo štyroch filmov. 
V Nových Zámkoch odštartuje celé podujatie dnes už kultový príbeh Trabantom tam a zase späť o 12-ročnom 

putovaní na Trabante po celom svete. 
Druhý večer bude patriť českému filmu Teroristka, ktorý hovorí o rozhnevanej učiteľke na dôchodku. Putovný 

program bude pokračovať premietaním česko-slovenského thrilleru o moderných technológiách Dôverný 
nepriateľ. V komediálnom duchu, tentoraz na tému mužsko-ženských a kamarátskych vzťahov, sa ponesie aj 
posledný film Ženy v behu. 

V roku 2019 navštívi Kinematograf v rámci dvoch trás až 29 slovenských miest a jednu obec: 
Trasa 1: Trnava, Partizánske, Prievidza, Handlová, Poprad, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Prešov, Bardejov, 

Stropkov, Humenné, Michalovce, Košice, Zvolen, Hlohovec 
Trasa 2: Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Nové Zámky, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Liptovský 

Mikuláš, Ružomberok, Martin, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Púchov, Považská Bystrica, Nitra, Piešťany, Šenkvice 
Sledujte nás aj na Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Nových Zámkov a okolia. 
Foto: ilustračné 

https://novezamky.dnes24.sk/kino-pod-holym-nebom-v-centre-zamkov-do-mesta-zavita-filmovy-autobus-334957
https://novezamky.dnes24.sk/kino-pod-holym-nebom-v-centre-zamkov-do-mesta-zavita-filmovy-autobus-334957


Zdroj: Dnes24.sk 
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38. Novou linkou sa cestujúci jednoduchšie dostanú do Slovenského raja 
[03.07.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/novou-linkou-sa-cestujuci-jednoduchsie-dostanu-do-slovenskeho-raja-
cl689411.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Spišská Nová Ves 3. júla (TASR) – Novou autobusovou linkou sa od začiatku letných prázdnin cestujúci 

jednoduchšie dostanú do Slovenského raja. Od 1. júla totiž udelil Košický samosprávny kraj (KSK) dopravcovi 
eurobus, a.s., novú dopravnú licenciu na linku pravidelnej autobusovej dopravy, ktorá zabezpečí počas voľných 
dní dopravné spojenie zo Spišskej Novej Vsi, cez Čingov, Kopaneckú cestu a Dobšinskú ľadovú jaskyňu do 

Dediniek a späť. 
„Týmto dopravným spojením sme chceli počas prázdnin zlepšiť dostupnosť západnej časti Slovenského raja 

po Kopaneckej ceste, ktorú sme vlani zrekonštruovali. Pre turistov vznikne možnosť cestovať pravidelnou 
autobusovou dopravou do ústia najdlhšej tiesňavy v Slovenskom raji, do Veľkého Sokola, k Dobšinskej ľadovej 
jaskyni či do Dediniek,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že zámer pravidelnej autobusovej linky do 
Slovenského raja nadväzuje na minuloročný úspešný projekt Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský 
raj & Spiš, ktorá vlani prevádzkovala Letný autobus. 

Nové autobusové spojenie zároveň slúži ako nadväzujúci autobusový spoj pre mimoriadny turistický vlak 
Ľadový expres, ktorý krajská samospráva prevádzkuje prostredníctvom svojej Krajskej organizácie cestovného 
ruchu a Železničnej spoločnosti Slovensko. Linka totiž premáva v nadväznosti na príchod vlaku zo Stratenej a 
premáva cez Hrabušice. 

Autobus štartuje v Spišskej Novej Vsi o 7.20 h a nadväzuje na rýchlik Čingov. Pri ceste z Dediniek nadviaže 

o 9.55 h v Stratenej na Ľadový expres. Autobusové spoje budú premávať počas voľných dní až do 31. augusta. 
Prvým spojom sa do Národného parku Slovenský raj cestujúci odvezú už v piatok 5. júla. Na linke platí tarifa 
prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy s možnosťou platenia bezkontaktnou čipovou kartou. Cestovný 
poriadok nájdu cestujúci na stránkach dopravcu a na stránke www.cp.sk. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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39. Vlakom na púť do Levoče. ZSSK vypraví až 28 spojov 
[03.07.2019; 24hod.sk; Tlačové správy; 00:00; SITA] 

 
https://www.24hod.sk/vlakom-na-put-do-levoce-zssk-vypravi-az-28-spojov-cl689405.html 

 
 

24hod.sk Tlačové správy 
Tagy: Levočská púť PR ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko 
Národný dopravca vypraví 6. - 7. júla 2019 28 osobných vlakov pre levočských pútnikov Cestovné lístky sa 

dajú zakúpiť v pokladniciach, ale aj vo vlaku bez … 
3.7.2019 (Webnoviny.sk) - 
- Národný dopravca vypraví 6. – 7. júla 2019 28 osobných vlakov pre levočských pútnikov 
- Cestovné lístky sa dajú zakúpiť v pokladniciach, ale aj vo vlaku bez prirážky. 
Mesto na Spiši s necelými 15-tisíc obyvateľmi prilákalo v roku 1995 až 650-tisíc ľudí. Nekonala sa v ňom 

žiadna medzinárodná športová udalosť ani koncert Rolling Stones, pápež Ján Pavol II. vtedy zavŕšil svoju druhú 
návštevu Slovenska účasťou na tradičnej levočskej púti. Mariánska hora, na ktorej v 15. storočí vyrástol kostol 
Navštívenia Panny Márie, sa teší obľube veriacich už po celé stáročia. Navštevovali ju aj počas totalitného 
komunistického režimu. 

Púť v Levoči tento rok pripadla na dátum 6. – 7. júl. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) preto opäť 
posilní dopravu a vypraví iba v tieto dni 28 osobných vlakov, ktoré sú zapracované v platnom cestovnom 
poriadku. Premávať budú na trase Spišská Nová Ves – Levoča a späť, pričom nebudú zastavovať na 

zastávkach Harichovce a Levočské Lúky. Vlaky do/z Levoče budú vedené tak, aby boli vytvorené prípoje v 
Spišskej Novej Vsi od/na vlaky hlavného ťahu Košice – Žilina – Bratislava. Cestovné lístky si cestujúci môžu 
zakúpiť v pokladniciach v ktorejkoľvek stanici, cez náš e-shop, ale aj priamo pri nástupe do vlaku v Spišskej 
Novej Vsi a v Levoči, a to bez prirážky u sprevádzajúceho personálu. 

https://www.24hod.sk/novou-linkou-sa-cestujuci-jednoduchsie-dostanu-do-slovenskeho-raja-cl689411.html
https://www.24hod.sk/novou-linkou-sa-cestujuci-jednoduchsie-dostanu-do-slovenskeho-raja-cl689411.html
https://www.24hod.sk/vlakom-na-put-do-levoce-zssk-vypravi-az-28-spojov-cl689405.html


Cestovné poriadky “pútnických” vlakov: 
sobota 6. júla 2019 
Vla

k 

Spišská Nová Ves 

(odchod) 
Levoča 

(príchod) 
 Vla

k 
Levoča 

(odchod) 

Spišská Nová Ves 

(príchod) 
Os 

8707 
7:17 7:34  Os 

8708 
8:25 8:41 

Os 
8711 

9:17 9:34  Os 
8712 

10:25 10:41 

Os 
8715 

11:17 11:34  Os 
8716 

12:25 12:41 

Os 
8719 

13:17 13:34  Os 
8720 

14:25 14:41 

Os 
8723 

15:17 15:34  Os 
8724 

16:15 16:31 

Os 
8727 

17:17 17:34  Os 
8728 

18:25 18:41 

Os 
8731 

19:17 19:34  Os 
8732 

20:25 20:41 

nedeľa 7. júla 2019 
Vla

k 

Spišská nová Ves 

(odchod) 
Levoča 

(príchod) 
 Vla

k 
Levoča 

(odchod) 

Spišská Nová Ves 

(príchod) 
Os 

8703 
5:20 5:37  Os 

8704 
6:25 6:41 

Os 
8707 

7:17 7:34  Os 
8706 

7:40 7:56 

Os 
8709 

8:05 8:22  Os 
8708 

8:25 8:41 

Os 
8711 

9:17 9:34  Os 
8716 

12:25 12:41 

Os 
8719 

13:17 13:34  Os 
8718 

13:40 13:56 

Os 
8721 

14:05 14:22  Os 
8720 

14:25 14:41 

Os 
8723 

15:17 15:34  Os 
8724 

16:15 16:31 

Vo vlakoch platia štandardné tarifné podmienky. Podrobnejšie informácie získate v ktorejkoľvek osobnej 
pokladnici, nonstop na linke Kontaktného centra 18 188, na našom webe www.zssk.sk, ale aj na e-mailovej 
adrese info@slovakrail.sk. 

Inzercia 
Zdroj: Webnoviny.sk - Vlakom na púť do Levoče. ZSSK vypraví až 28 spojov © SITA Všetky práva vyhradené. 
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva 

vyhradené. 
Tagy: Levočská púť PR ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko 

[Späť na obsah] 

 
 

40. Košicami sa prehnala krátka, ale intenzívna búrka. V niektorých častiach 

opäť padali krúpy, VIDEO 
[02.07.2019; dnes24.sk; Košice; 17:36; kosice.dnes24.sk] 

 
https://kosice.dnes24.sk/kratka-a-intenzivna-burka-sa-prehnala-kosicami-v-niektorych-castiach-opat-
priniesla-krupy-video-334944 

 
 

Predpoveď sa meteorológom vyplnila. V utorok 2. júla sa nad Košicami prehnala silná a výdatná búrka. A 
“pohádzala” na mesto aj krúpy. 

Intenzívna búrka opäť zasiahla mesto Košice. Bola sprevádzaná prívalovými zrážkami, silným nárazovým 
vetrom a krúpami. K moci sa dnes dostal studený front, ktorý včera priniesol búrky na severozápad a dnes 
zasiahol predovšetkým východ a juh. 

„Búrky sa začali formovať v oblasti Gemera a postúpili najmä nad severnú časť mesta. V oblasti Košíc sa 
vyskytla supercelárna búrka. Vo viacerých častiach mesta Košice sa vyskytla búrka, ktorá bola sprevádzaná 
silným nárazovým vetrom a krupobitím. Najväčšie krúpy dosahovali priemer 2 cm,“ informuje imeteo.sk. 

Problémy v Košiciach spôsobil najmä prívalový dážď, ktorý zaplavil niekoľko ciest a ulíc. Problémy mali najmä 
šoféri v okolí Jumba alebo na ulici Palackého, kde voda siahala do výšky až niekoľkých centimetrov. 

https://kosice.dnes24.sk/kratka-a-intenzivna-burka-sa-prehnala-kosicami-v-niektorych-castiach-opat-priniesla-krupy-video-334944
https://kosice.dnes24.sk/kratka-a-intenzivna-burka-sa-prehnala-kosicami-v-niektorych-castiach-opat-priniesla-krupy-video-334944


Ľadové krúpy, tak ako pred pár dňami, sa za krátky čas stihli opäť prejaviť v plnej sile. Búrka v niektorých 
častiach mesta trvala síce len necelú hodinu, ale opäť bola pustošivá. V niektorých mestských častiach (napr. na 
KVP) zaznamenali obyvatelia aj krátky výpadok elektrickej energie. 

Výstraha 1. stupňa pred búrkami a niekde aj krúpami platí pre celý Košický kraj až do 20:00 hodiny. 
Aktualizované 17:30: Hasiči aktuálne odstraňujú následky intenzívneho dažďa s krupobitím, ktoré sa Košicami 

a niektorými časťami východného Slovenska prehnali v utorok popoludní. Odstraňujú prevažne spadnuté stromy 
a odčerpávajú vodu. 

ko pre TASR povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v 
Košiciach, momentálne sú na šiestich miestach, dokopy mali 22 výjazdov. 

"Väčšinou išlo o spadnuté stromy, respektíve ich konáre a zaplavené suterény bytových domov. Z doterajších 
výjazdov sme 19 absolvovali v Košiciach, ďalšie boli v Spišskej Novej Vsi a v Michalovciach,“ spresnil s tým, že 

vážnejšie zásahy neevidujú. 
Košice a okolie zasiahol niekoľkominútový intenzívny dážď aj vo štvrtok (27. 6.). Vtedy dosahovali krúpy 

lokálne priemer približne sedem centimetrov a spôsobili veľké škody prevažne na autách. V utorok sa ich veľkosť 
odhadom pohybovala okolo 1,5 centimetra. 

Pozrite si vo videu búrku, ktorá sa prehnala Košicami 2. júla. 
Zdroj: kosice.dnes24.sk 
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