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Spišská Nová Ves 
 

1. Na úrade v Michalovciach pribudnú noví zamestnanci 
[28.02.2020; Korzár; REGIÓN; s. 4; JANA OTRIOVÁ] 

 
 

ROZPOČET TO VÝRAZNE NEZAŤAŽÍ, TVRDÍ RADNICA 
Dôvodmi sú aj stavebný boom i nárast personálnej agendy. 
MICHALOVCE. Počet zamestnancov na mestskom úrade od 1. marca stúpne zo 109 na 114. Dôvodom 

personálneho posilnenia úradu je nárast agendy. Začne platiť od 1. marca Michalovskí poslanci sa informatívnou 
správou o čiastočnej zmene organizačnej štruktúry a organizačného poriadku na mestskom úrade zaoberali na 
utorkovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Ide o prvú zmenu na úrade od komunálnych volieb 2018. Platiť 
začne od 1. marca. Dôvodom zmien je podľa vedenia mesta podstatný nárast celkovej administratívnej agendy, 
ktorá vyplýva z novej legislatívy, ale aj zvýšená stavebná aktivita v meste a obciach, kde mesto plní úlohy 
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spoločného obecného úradu. Nároky na zvýšený počet zamestnancov kladú tiež nové projekty a výzvy, do 
ktorých sa mesto zapája. 

Nárast agendy a stavebný boom 
Na organizačnom odbore na referáte matriky a zboru pre občianske záležitosti pribudne jeden zamestnanec, 

o jedného pracovníka sa posilní tiež stavebný úrad odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja. 
„Naša matrika vykonáva o 81,7 percenta vyšší počet úkonov na jedného zamestnanca, ako je priemer matričných 
úkonov na Slovensku, a je matričným úradom pre sedem obcí,“ vysvetlil v dôvodovej správe Ján Bumbera, vedúci 
útvaru primátora a personálny referent úradu. V druhom prípade je dôvodom stavebný boom a skutočnosť, že 
stavebný úrad plní úlohy spoločného stavebného úradu pre ďalších 23 obcí. Na odbore informatizácie a grantov 
vzniknú dve nové tzv. prechodné pracovné miesta na implementáciu schválených projektov. 

Útvar primátora je personálne poddimenzovaný 
Ďalšia zmena rozčleňuje na útvare primátora doterajšiu kumulovanú funkciu vedúci útvaru primátora a 

odborný referent referátu personalistiky na dve samostatné funkcie. „Dôvodom tejto zmeny je podstatný nárast 
personálnej agendy, ktorú referát vykonáva vo vzťahu k zabezpečovaniu zamestnaneckých a obdobných vzťahov 
u približne 300 osôb a ďalších viac ako 100 tzv. dohodárov,“ vysvetlil v dôvodovej správe Bumbera. Podľa 
vedenia mesta je útvar primátora dlhodobo personálne poddimenzovaný a má s porovnateľnými mestami jeden z 
najnižších počtov zamestnancov vôbec. Napríklad v Prievidzi v kancelárii primátorky pracuje 10 zamestnancov 
bez personálneho referátu, v Spišskej Novej Vsi 14 zamestnancov. 

Prispeje štát, obce a fondy 
Po zavedení organizačných zmien sa celkový počet zamestnancov úradu zvýši zo súčasných 109 na 114. „Pri 

organizačnej zmene sme v maximálnej miere prihliadali na efektívnosť a iba najnutnejšie zvýšenie počtu 
zamestnancov, aj keď požiadaviek a potrieb sa javí viac. Ďalšie navýšenia by však neboli možné bez vstupu do 
rozpočtu a problém by bol aj s priestorovými možnosťami,“ dodal Bumbera. Primátor Michaloviec Viliam Zahorčák 
(Smer-SD) zdôraznil, že v prípade personálneho posilnenia úradu nepôjde o výrazné finančné zaťaženie mesta. 
„V prípade matriky a stavebného úradu ide o prenesený výkon správy, prídu dotácie zo štátu na ich činnosť. 
Keďže máme spoločný obecný úrad, mali by sa na tom podieľať aj obce. Projekty, do ktorých sme sa pustili a boli 
úspešné, umožňujú aj refundáciu mzdových nákladov na ľudí, ktorí sa danej problematike venujú,“ povedal. JANA 
OTRIOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. V Spišskej Novej Vsi pribudne cyklotrasa 
[28.02.2020; Korzár; REGIÓN; s. 8; tasr] 

 
 

Spojí Ferčekovce a Novoveskú Hutu. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES.V Spišskej Novej Vsi pribudne nová cyklistická trasa. Podľa vyjadrenia vedúceho 

odboru výstavby a dopravy Milana Muchu bude takmer dvojkilometrový chodník prepájať mestskú časť 
Ferčekovce so začiatkom na Nitrianskej ulici a končiac na Sadrovcovej ulici v mestskej časti Novoveská Huta. 
„Celkové oprávnené výdavky projektu sú takmer 740 000 eur, pričom nenávratný finančný prostriedok 
predstavuje viac ako 700 000 eur," uviedol Mucha. V súčasnosti je projekt pred vyhlásením verejného 
obstarávania na dodávateľa stavby. Predpokladaný termín výstavby je približne 12 mesiacov. 

S odpočívadlom 
Chodník predstavuje podľa samosprávy alternatívne prepojenie mestských častí Ferčekovce a Novoveská 

Huta a aj preto sa mesto rozhodlo pre jeho realizáciu. Cyklotrasa bude obojsmerná dvojpruhová so šírkou 3,5 
metra. Jej súčasťou bude cyklistické odpočívadlo s jednoduchým dreveným prístreškom pre možnosť 
krátkodobého oddychu, situované bude 300 metrov od Ferčekoviec. „Mesto má schválené ďalšie dva projekty na 
rekonštrukciu cyklotrás a prepojenie už existujúcich cyklistických chodníkov. Tejto problematike sa plánuje mesto 
aj naďalej venovať a vytvárať nové cyklistické trasy," dodal Mucha. 

Obnova cyklotrás 
Ide o rekonštrukciu cyklistickej radiály, úsek na Duklianskej ulici až po sídlisko Západ bude zrealizovaný v 

dĺžke približne 1400 metrov po oboch stranách komunikácie. V tomto prípade sa náklady vyšplhajú približne na 
214 000 eur. Ráta sa tiež s rekonštrukciou cyklochodníka vedúceho popri bývalých kasárňach - 1. etapa, v dĺžke 
takmer 400 metrov, na ktorý radnica získala dotáciu vo výške 330 000 eur. „Prioritou mesta v oblasti cyklodopravy 
je vytvorenie nových a prepojenie existujúcich cyklotrás s cieľom odľahčenia automobilovej dopravy," dodal 
vedúci odboru výstavby. (tasr) 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Obyvatelia Letanoviec sa sťažujú na nízke prelety vrtuľníkov 
[28.02.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 
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Výcviková škola z Košíc na Spiši realizuje časť výcviku. 
Obyvatelia Letanoviec sa sťažujú na nízke prelety vrtuľníkov 
(7 fotografií) 
LETANOVCE. Koncom uplynulého týždňa sa na Obecný úrad v Letanovciach (okres Spišská Nová Ves) 

prišlo sťažovať viacero obyvateľov obce na prelety vrtuľníkov ponad ich domami. Sú podľa nich časté a stroje 
lietajú dosť nízko. 

Najviac sťažností úrad zaznamenal od ľudí bývajúcich pri železničnej trati. 
Samospráva začala zisťovať, kto nad obcou prelietava. 
„Ľudia v obci začínajú mať pocit, že akosi často a pomerne nízko tie vrtuľníky prelietavajú ponad naše 

katastrálne územie, ponad zastavanú časť obce. Niektorí to vnímajú ako naozaj rušivý moment,“ uviedol starosta 
Letanoviec Slavomír Zahornadský (nezávislý). 

Samospráva nemá informácie, kto je za preletmi 
Sám mal s preletom vrtuľníka osobnú skúsenosť. 
„V sobotu, keď som sa vybral na Letanovský mlyn do Slovenského raja, som sa čudoval, čo to neustále 

prelietava. Bolo to dosť nízko. Dokonca som si všimol, že vrtuľník pristál neďaleko nášho lesa v časti Oľšavka na 
poli. Prelety sú cez týždeň dopoludnia aj popoludní a dokonca aj cez víkend, v sobotu,“ priblížil letanovský 
starosta. Dodal, že sa tak deje najmenej tri týždne. 

Súvisiaci článokV noci ich zobudili vrtuľníky. Škola pilotov vylučuje nízke prelety Čítajte 
Myslí si, že výcvik pilotov realizuje školiace stredisko, na ktoré sa pred časom sťažovali aj obyvatelia Košíc. 
Na nízke prelety vtedy upozornili predovšetkým obyvatelia mestských častí Pereš a Barca. 
„Máme pocit, že firma, ktorá uskutočňuje tieto prelety, sa presídlila s výcvikom na letisko do Spišskej Novej 

Vsi a náš kataster ich nejakým spôsobom upútal. Nepoznám normy, ktoré sa preletov týkajú, ale zhustené a 
časté prelety ponad náš kataster sa dejú. Nemáme informácie o tom, čo sa deje, a tobôž nie vo vzduchu. Myslím 
si však, že by samospráva mala byť informovaná, aby som aj ja vedel ďalej podať túto informáciu našim 
obyvateľom,“ zamyslel sa starosta. 

Výcvik na malých vrtuľníkoch 
Ako uviedol Miroslav Kováč zo spoločnosti Tech – Mont Helicopter company zo Spišskej Novej Vsi, výcviky 

pilotov sa vykonávajú zo schváleného spišskonovoveského letiska v spolupráci so školiacim strediskom v 
Košiciach. 

„Naša spoločnosť zabezpečuje týmto vrtuľníkom parkovanie, servisné práce a technickú podporu,“ uviedol 
Kováč. 

((piano)) 
V Košiciach naďalej výcviky pokračujú. V Spišskej Novej Vsi sa vykonáva len ich časť. 
Podľa Kováča sa výcviky zo spišskonovoveského letiska vykonávajú na jedných z najmenších schválených 

malých vrtuľníkoch 1x S300 a 1-2x MD500 z oficiálneho letiska. 
„Tieto lety sú realizované pri dodržiavaní všetkých platných nariadení pre leteckú prevádzku. Používané 

vrtuľníky sú schválené EÚ, sú vybavené záznamovým zariadeniami a na každú sťažnosť sme schopní v krátkej 
dobe objektívne reagovať, pokiaľ vieme presný čas a miesto, kde má sťažovateľ podozrenie na porušenie 
pravidiel lietania. V Spišskej Novej Vsi lietajú 1 - 3 malé vrtuľníky a to len v dennú dobu, čo nepredstavuje žiadnu 
veľkú leteckú prevádzku,“ doplnil Kováč. 

Sťažnosti ľudí prehodnotia 
Posádky vrtuľníkov sú podľa neho poučené, aby striktne a s dostatočnou rezervou dodržiavali legislatívu pri 

leteckej prevádzke. 
Súvisiaci článokVýcvikové stredisko v Košiciach odmieta, že by vrtuľníky lietali nízko Čítajte 
„Doposiaľ sa nám nepotvrdilo žiadne porušenie leteckej činnosti z hľadiska trajektórie letu, výšok, ani miest 

pristávania. Minimálna výška letu nad zastavaným územím podľa leteckého predpisu je 150 metrov (s možnosťou 
núdzového pristátia) a nad husto zastavaným územím 300 metrov. Piloti túto výšku dodržiavajú a ešte aj s 
dostatočnou rezervou k povoleným limitom. Lietadlá musia pristávať len na letiskách a vrtuľníky môžu pristávať aj 
na poliach, lúkach. Dokonca v rámci výcvikového programu sa žiaci musia naučiť pristávať v týchto terénoch. V 
každom prípade, naše posádky sú poučené tak, aby pri výbere miesta pristátia v teréne preferovali miesta, kde 
nevzniknú žiadne škody,“ zdôraznil Kováč. 

Ako dodal, sťažnosť v súvislosti s prelietavaním nad Letanovcami dôsledne prehodnotia. 
„A nad rámec platnej leteckej legislatívy sa pokúsime nastaviť systém prevádzky tak, aby bol čo najmenej 

obťažujúci pre okolie,“ uviedol. 
Prelety vrtuľníkov na Spiši sa zatiaľ budú konať s neurčitým dátumom ukončenia. 
Výcviková škola: Posádky sú poučené 
Oslovili sme aj spoločnosť, ktorá výcviky pilotov realizuje. Ide o Slovak Training Academy, s. r. o. (STA). 
Podľa slov Dominika Vargu zo STA, piloti majú za povinnosť dodržiavať výšku nad rámec povoleného limitu, 

ak to nenaruší bezpečnosť letu. 
„Naši piloti majú zároveň pokyn v maximálnej možnej miere oblietavať obydlia. Vrtuľníky majú povolené 

pristávať aj mimo letiska s dodržaním platnej leteckej legislatívy. Aj v tomto prípade sú naše posádky poučené, 
aby striktne dodržiavali všetky stanovené pravidlá pre pristávanie vrtuľníkov v teréne,“ spresnil Varga. 

Ako dodal, časové obmedzenie na lietanie z letiska v Spišskej Novej Vsi nemajú. 
[Späť na obsah] 



 
 

4. Aj rodáci z východu pomáhali formovať divadelný svet 
[28.02.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Ľudia; 00:00; Daniela Marcinová] 
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Hubovci majú korene na Spiši, Július Barč-Ivan bol Krompašan. 
Divadelné osobnosti z východného Slovenska 
(5 fotografií) 
Slovenská divadelná história je plná zvučných mien, ktoré sa do jej análov zapísali veľkými písmenami. S 

viacerými z nich sa spája aj východné Slovensko. Niektorí sa tu narodili, iní pôsobili počas života, no všetci sa, či 
už ako herci, autori drám alebo vedúci inštitúcií, v nemalej miere zaslúžili o formovanie či rozvoj divadelného 
umenia. 

((piano))Janko Borodáč - prvý na pražskom konzervatóriu 
Herec, režisér, pedagóg a prekladateľ Janko Borodáč sa počas svojho života zaslúžil o založenie a rozvoj 

slovenského profesionálneho divadla. Počas svojho života vystupoval pod pseudonymami ako Ján Debnár a 
Janko Bystrý. 

Narodil sa 18. júna 1892 v Prešove. Pôvodne vyštudoval učiteľstvo a v rôznych obdobiach svojho života sa 
mu aj venoval. Po prvej svetovej vojne odišiel študovať herectvo do Prahy. Stal sa vôbec prvým Slovákom, ktorý 
študoval tento odbor na pražskom konzervatóriu. 

Po škole bol členom Propagačného súboru Slovenského národného divadla s názvom Marška, kde sa 
spoznal s hereckými kolegami Jozefom Kellom, Gašparom Arbétom a Andrejom Bagarom i so svojou budúcou 
manželkou Oľgou Országhovou. Po prvej sezóne sa však Marška rozpadla a Borodáč sa vrátil k učeniu. Odišiel 
do Sabinova a oženil so svojou láskou Oľgou. Spoločne začali hrávať v ochotníckom krúžku. Zapáčili sa však 
Slovenskému národnému divadlu (SND), ktoré sa rozhodlo ich angažovať. Janko Borodáč vyučoval hereckú 
techniku a okúsil aj niečo z režisérskej tvorby. V roku 1929 sa stal dramaturgom a prvým riaditeľom Činohry SND. 

Prvé dramaturgické diela začal písať v 30. rokoch 20. storočia. V tom čase sa začali dvíhať nacionalistické 
nálady, ktoré ovplyvnili aj jeho tvorbu. Úpravy niektorých slovenských klasických drám v jeho novom podaní 
vyzneli skôr ako politická agitka. 

Po skončení druhej svetovej vojny sa pričinil o obnovu dnešného Štátneho divadla v Košiciach. Počas tejto 
doby zmenil aj svoje literárne zameranie a obrátil sa k socialistickému realizmu. Spolu s manželkou pôsobil v 
Košiciach až do roku 1953, potom sa vrátil do Bratislavy, k režírovaniu v SND a učeniu na Vysokej škole 
múzických umení. Zomrel v Bratislave v roku 1964 ako 72-ročný. 

Okrem budovania slovenského profesionálneho divadelníctva sa do dejín zapísal najmä svojou režisérskou 
tvorbu. Na javiskách dvoch najväčších slovenských miest vytvoril vyše 100 postáv. Mal radšej komédie než 
tragédie. Medzi jeho najvydarenejšie inscenácie z 20. a 30. rokov patrí Palárikovo Zmierenie alebo Dobrodružstvo 
pri obžinkoch či Tajovského Ženský zákon a Statky-zmätky. 

Július Barč-Ivan - kňaz, novinár i dramatik 
Rodáka z Krompách mnohí isto poznajú aj pod jeho pseudonymom Teta Mahuliena. Július Barč-Ivan, 

slovenský prozaik a dramatik, sa narodil v roku 1909 do učiteľskej a navyše dvojjazyčnej rodiny - otec Július Barč 
bol Slovák, mama Alžbeta, rodená Ivanová maďarského pôvodu. 

Školy navštevoval najmä na východe Slovenska, v Krompachoch, Spišskej Novej Vsi, Kežmarku, Prešove či 

Košiciach. Nakrátko odišiel študovať právo do Prahy, no mal zdravotné problémy, a tak musel školu ukončiť. V 
roku 1928 však nastúpil na teologické štúdiá do Bratislavy. Ešte počas vysokej školy začal prispievať do novín a 
časopisov. 

Po skončení štúdia pôsobil pár mesiacov v Užhorode ako kaplán, neskôr ako farár v Pozdišovciach. V roku 
1934 napísal svoju dramatickú prvotinu 3000 ľudí, neskôr aj hru Diktátor, ktoré vyšli aj knižne. Známou sa stala 
jeho inscenácia Na konci cesty z roku 1939 aj o rok mladší Mastný hrniec, autorova jediná veselohra. Ešte v tom 
istom roku mal v Slovenskom národnom divadle premiéru, no prakticky ihneď po nej boli ďalšie reprízy pre 
cenzúru v štáte zakázané. 

V roku 1942 zanechal svoju službu farára a odišiel do Martina, kde sa zamestnal ako tajomník Slovenskej 
národnej knižnice. Rok nato vzniklo jedno z jeho najznámejších diel Matka a o ďalší rok neskôr filozofická dráma 
Neznámy. 

Keď vypuklo Slovenské národné povstanie, neváhal sa do neho zapojiť a bol poverený ideovým vedením 
Národných novín. 

Do konca života ešte napísal niekoľko inscenácií, trpel však Parkinsonovou chorobou a mal aj psychické 
problémy. Zomrel ako 44-ročný v martinskej nemocnici. 

Mikuláš Huba - charizmatický štátny krásavec 
Minulého roku by oslávil storočnicu známy slovenský herec Mikuláš Huba, manžel opernej speváčky Márie 

Kišonovej-Hubovej a otec herca Martina Hubu. Narodil sa 19. októbra 1919 v Spišskej Novej Vsi. 

Jeho láska k divadlu sa prejavila ešte počas strednej školy, keď pôsobil ako člen ochotníckeho súboru 
Hviezdoslav. Po skončení gymnázia odišiel do Bratislavy, kde mal pôvodne študovať právo a filozofiu. Nakoniec 
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však skončil u profesora Janka Borodáča na Hudobnej a dramatickej akadémii. Ešte ako študent sa v roku 1938 
stal členom činohry Slovenského národného divadla. Neskôr, v rokoch 1953 až 1963, pôsobil ako jej riaditeľ. 

Na našej poprednej scéne bol veľmi obľúbený hlavne u ženského publika a vďaka mužnému zjavu i 
charizmatickému hlasu si získal označenie „štátny krásavec“. 

Nevyhýbal sa však ani filmu či seriálom. Krátko po vojne si napríklad zahral v snímke Varúj či Vlčie diery, 
neskôr aj v drámach Mladé letá, Sám vojak v poli či Dvanásť nahnevaných mužov, pôvodne americký film 12 
Angry Men z roku 1957, ktorého slovenská verzia vyšla o 22 rokov neskôr, i mnohých ďalších. 

Zomrel 12. októbra 1986 v Bratislave vo veku nedožitých 67 rokov. 
Jonáš Záborský - nesúhlasil so Štúrom 
Od rímskokatolíckeho kňaza cez novinára a historika až po dramatika a básnika. Jonáš Záborský sa vo 

svojom živote venoval skutočne mnohým veciam. K literatúre mal však blízko po celý život. 
Nie je síce východniar, pochádza zo zemianskej rodiny Záborských zo Záboria, neveľkej dedinky v okrese 

Martin, kde sa narodil vo februári 1812, no od stredoškolských rokov sa pohyboval najmä po východnom 
Slovensku. Študoval evanjelické lýceum v Kežmarku, no vzdelanie dokončil na evanjelickom teologickom kolégiu 
v Prešove. Už počas štúdia sa venoval literárnej tvorbe i jej prekladu. 

Pôsobil ako kaplán v Pozdišovciach a neskôr aj v Liptovskom Mikuláši po boku Michala Miloslava Hodžu. 
Nebol však pri ňom ani rok, keď prijal miesto farára v Rankovciach. Jeho fara aj kostol však vyhoreli. Krátko po 
tomto incidente prestúpil k rímskokatolíckej cirkvi a v roku 1843 bol opätovne vysvätený za kňaza, tentoraz však 
katolíckeho. Osem rokov potom pôsobil v Košiciach ako nemecký kaplán. 

V čase jeho vysvätenia sa v krajine zároveň Ľudovít Štúr snažil o nastolenie spisovného slovenského jazyka. 
Záborský bol v tomto boji na opačnej strane s nesúhlasom voči štúrovskej slovenčine a aj voči jeho národnému 
programu, ktorý považoval za nerealistický. Počas Uhorskej revolúcie v roku 1848 ho uväznili za prechovávanie 
Žiadostí slovenského národa. Neskôr v Košiciach pôsobil ako profesor gréčtiny či ako redaktor Slovenských novín 
vo Viedni. Ako 41-ročný sa stal farárom v Župčanoch neďaleko Prešova, kde pôsobil až do svojej smrti v roku 
1876. 

Posledné roky života venoval najmä historickej práci Dejiny kráľovstva Uhorského od počiatkov časov 
Žigmundových, ktoré sa dočkalo knižného spracovania až po 140 rokoch od svojho vzniku. 

Okrem poézie a prózy však po sebe zanechal množstvo dramatických diel. Často sa venoval historickým 
témam, no nevyhýbal sa ani fraškám. 

Zdroj: wikipedia, divadelnyustav.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Nováčik ťahá najdlhšiu víťaznú sériu, výbornú formu chytil aj Giľák 
[28.02.2020; dolnyzemplin.korzar.sme.sk; Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne; 00:00; Róbert 

Andrejov] 
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V piatich zápasoch dal štyri góly. 
MICHALOVCE. Najdlhšiu víťaznú šnúru od prieniku na extraligovú scénu aktuálne ťahajú michalovskí 

hokejisti. Tí v poslednom období chytili slušnú fazónu, keď triumfovali v piatich zápasoch po sebe. 
Nováčik súťaže si postupne poradil s Trenčínom (3:1), Liptovským Mikulášom (4:1), Zvolenom (4:3 pp), 

Detvou (10:2) a Nitrou (5:4 pp), vďaka čomu sa drží na siedmom mieste tabuľky. 
((piano))Víťazstvo rovnajúce sa prehre 
Až štyri z posledných piatich duelov odohrali zverenci trénera Miroslava Chudého na domácom ľade a znovu 

potvrdili, že ich hradby sa ľahko nedobývajú. 
„V súbojoch na vlastnom štadióne nehráme zle. Bojujeme v nich, čo je základným kameňom úspechu. 

Netreba zabúdať ani na to, že veľkú podporu máme vo fanúšikoch, ktorí nás stále poháňajú dopredu. Naše 
výkony však stále nie sú stopercentné, pretože často nám utekajú tretie tretiny, na ktoré v konečnom účtovaní 
doplácame. Neraz sa nám stalo, že keď vyhrávame vyšším rozdielom, tak ako keby sme sa uspokojili a 
prestaneme hrať svoju hru,“ našiel negatíva v úspešnej sérii 24-ročný útočník HK Dukla Ingema Matej Giľák. 

Rodáka zo Spišskej Novej Vsi stále škrel zbabraný posledný zápas s priamym konkurentom o miestenku v 

prvej osmičke Nitrou, s ktorou stratili štvorgólové vedenie a napokon uspeli až po predĺžení. 
„Ušiel nám nie iba jeden bod, ale dva, pretože Nitra jeden získala a my sme jeden stratili. Mohli sme mať pred 

ňou väčší náskok. Podľa môjho názoru sme ten zápas nevyhrali, ale prehrali.“ 
Nevyberá si, s kým hrá v útoku 
So súperom spod Zobora sa dvakrát do listiny strelcov zapísal práve Giľák, ktorý sa v dôležitej časti sezóny 

dostáva do dobrej formy. V ostatných piatich stretnutiach dal štyri góly, ku ktorým pridal aj dve asistencie. 
„Teším sa, že sa mi teraz darí, ale na individuálne štatistiky sa veľmi nepozerám. Mne je jedno, kto dáva góly. 

V posledných zápasoch to vyšlo na mňa, nabudúce to môže byť niekto iný. Dôležité je, aby sme stále hrali ako 
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jeden tím a zbierali body, lebo všetci máme pred očami iba jeden cieľ, ktorým je postup do play-off,“ zdôraznil 
držiteľ jedného slovenského titulu s Banskou Bystricou spred dvoch rokov. 

Zdá sa, že Matejovi vôbec nevadia ani časté presuny v zostave, keďže skoro stále má v útoku po svojom 
boku iných spoluhráčov. 

„Netrápi ma, či som v prvom alebo štvrtom útoku. Koho ku mne tréneri dajú, s tým budem hrať, rozhodne si 
nevyberám. Snažím sa vždy na ľade nechávať srdce a hrať najlepšie ako viem.“ 

Na Giľákovu produkciu sa „líšky“ budú spoliehať aj v piatkovom vystúpení v maďarskom Miškovci, teda s 
ďalším súperom o play-off. 

„Hrá sa tam veľmi ťažko. My sa musíme sústrediť na svoju hru, nevypustiť žiadny súboj a dobre brániť, 
pretože hrajú rýchlo, nahadzujú puky a tlačia sa do brány. Toto si musíme postrážiť.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Spišská reduta je miesto ako stvorené pre divadelné múzy 
[28.02.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; Ana Novotná;Daniela Marcinová] 
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Historická pamiatka potrebuje peniaze na obnovu. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hoci aj moderné priestory majú svoje čaro, predsa len nám k divadelnému umeniu 

akosi prirodzene patria noblesné historické budovy, ktoré majú za sebou neraz zaujímavé a pohnuté osudy. 
Špecifickosť slovenských divadelných budov spočíva v ich úplne prirodzenom prepojení na stredoeurópske 

umeleckohistorické a divadelné tradície. 
Podľa odborníkov je vidieť, že vznikali v čase, keď slovenské mestá boli viacnárodné, a preto, okrem Martina, 

ktorý bol centrom slovenského národného života, sú autormi divadelných budov zväčša viedenskí a 
budapeštianski architekti. 

Slovensko sa môže popýšiť tým, že má osem architektonických skvostov, v ktorých sídlia divadlá. 
((piano)) 
Patrí k nim nielen historická budova Slovenského národného divadla v Bratislave či budova Štátneho divadla v 

Košiciach, ale aj ozdoba centra Spišskej Novej Vsi – nádherná secesná budova reduty. Podobne ako košická 

budova, dokumentuje neuveriteľnú výpravnosť rakúsko-uhorskej monarchie na jej najvzdialenejšom východe. 
Stojí na Radničnom námestí v centre mesta a divadelný priestor postavili v rokoch 1902 až 1905. 
Predchádzal jej hostinec 
Na mieste, kde dnes reduta stojí, bol ešte v roku 1844 hostinec. Asi o dvadsať rokov neskôr ho Andreas Roth 

prestaval, keď k jednej strane budovy pripojil divadelnú sálu, k druhej strane nešpecifikovaný priestor. Zachovaný 
projekt svedčí o tom, že išlo o priestranné divadlo, čo bolo v 19. storočí dosť neobvyklé. 

Projektovania budovy sa ujal architekt Kálmán Gerster, ktorý z nej urobil naozaj, dnes by sme povedali, 
multifunkčný priestor. Okrem divadla do nej umiestnil aj hotel, koncertnú sálu - redutu a kaviareň. 

Súveký popis hovorí o bielej a zlatej výzdobe a o 235 miestach na sedenie. K najvýraznejším 
architektonickým prvkom patria štyri nárožné vežičky či ukončenie strechy labuťou sediacou na lýre, ktorá 
symbolizuje divadelné umenie a označuje divadelnú časť budovy. 

Táto príjemná, romanticky pôsobiaca stavba stojí v miestach, kde sa pôvodné historické námestie končí. 
Mohutný vstupný portál je zo severnej strany ukončený balkónom. Z vnútornej výzdoby stojí za zmienku obrovský 
luster a nástenná maľba Jozefa Hanulu nad portálom. 

Potrebuje státisíce 
Historická budova potrebuje už dlhší čas obnovu. V máji 2018 ju navyše poškodila voda, ktorá následkom 

silných dažďov prenikla dovnútra budovy, kde sídli aj Spišské divadlo, a časť zatopila. 
Reduta je však náročnou stavbou, preto jej oprava nebude jednoduchá. Podľa odhadov primátora Spišskej 

Novej Vsi Pavla Bečarika budú v prípade komplexnej rekonštrukcie potrebné na jej obnovu asi tri milióny eur. Ak 

by sa rekonštrukcia týkala len priestorov divadla, cena opráv by bola do 500 000 eur. 
Čakajú na vyhodnotenia 
O pomoc sa v minulosti pokúšal aj Košický samosprávny kraj, pod ktorého pôsobnosť patrí Spišské divadlo, 

no snaha získať financie z grantov dopadla neúspešne. 
Mesto preto hľadá pomoc inde. Ako objasnila Darina Pavlíková z referátu rozvoja mesta, samospráva sa 

zapojila do výzvy Obnovme si svoj dom na prípravnú projektovú dokumentáciu komplexnej obnovy Reduty. Stále 
však čaká na jej vyhodnotenie. Zároveň sa uchádza o finančné prostriedky z nórskych fondov na rekonštrukciu 
okien a dverových výplní, no ani v tomto prípade zatiaľ výsledok ešte nie je známy. 

Reduta Spišská Nová Ves z vtáčej perspektívy. (zdroj: spisskanovaves.eu) 
[Späť na obsah] 
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7. Spišiakov obťažuje výcvik pilotov 
[27.02.2020; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Marie Balážová Melníková / Anton Gbur] 

 
 

Anton Gbur, moderátor: „Obyvateľov obcí v okolí Spišskej Novej Vsi trápia časté a hlučné prelety vrtuľníkov. 

Ľudia sa sťažujú, že piloti lietajú príliš nízko a v tesnej blízkosti rodinných domov. Príčinou je výcvik pilotov. 
Školiace stredisko i letecká spoločnosť sa bránia, že piloti dodržiavajú všetky predpisy. Pokúsia sa znížiť 
hlučnosť.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Vrtuľníky, ktoré už niekoľko dní obťažujú obyvateľov Spiša, vzlietajú 
zo spišskonovoveského letiska. Piloti sa učia lietať aj nad obcami v tesnej blízkosti Slovenského raja. Sťažnosti 
obyvateľov na hluk vrtuľníkov dostáva aj starosta Letanoviec.“ 

Slavomír Zahornadský, starosta obce Letanovce (nezávislý): „… a enormné prelety ponad náš kataster sa 
tuná dejú ponad zastavanú časť našej obce. V obytnej časti bližšie k železničnej stanici, … podnety z tej časti 
obce vlastne ako prichádzajú, že je to neznesiteľné už.“ 

Pavol Toporcer, obyvateľ: „Tak tri hodiny ten vrtuľník tu nejakým spôsobom prelietaval pravidelne, tu začal 
krúžiť. A ruší ma to hlavne kvôli deťom, keď vlastne deti spia a tak ďalej, hore pracujem, a strašne to obťažuje a 
vyrušuje. Takže hlavne tá hlučnosť.“ 

Marie Balážová Melníková: „Pavol ani mnohí ďalší nevedia pochopiť, prečo piloti trénujú práve nad ich 
hlavami.“ 

Pavol Toporcer: „My ako obec nie sme na nejakom hlavnom cestnom ťahu, tak nie sme zvyknutí, že tu zrazu 
nad nami bude nejaké tréningové stredisko vrtuľníkov, ktoré tu doteraz nikdy nebolo.“ 

Marie Balážová Melníková: „Na záchranárskych vrtuľníkoch cvičia aj horskí záchranári, obyvateľov obcí 
neobťažujú.“ 

Ivan Krajčír, náčelník HZS Slovenský raj: „Vrtuľník by sa mal v čo najväčšej miere vyhýbať nejakým obydliam. 
My sa snažíme takisto pri výcvikoch lietať niekde úplne bokom, čiže niekde v prírode.“ 

Marie Balážová Melníková: „Prednedávnom výcvik pilotov znepríjemňoval život aj Košičanom, obyvatelia 
mestskej časti Barca proti nízkym hlučným preletom spísali petíciu.“ 

Slavomír Zahornadský: „Máme pocit, že firma, ktorá uskutočňuje vlastne výcvik pilotov a ktorá mala problémy 
tohto typu v Košiciach, tak presídlila na letisko do Spišskej Novej Vsi.“ 

Miroslav Kováč, projektový manažér TECH-MONT Helicoptery Company (text v obraze): „Školiace stredisko 
nebolo presťahované z Košíc do Spišskej Novej Vsi. V Košiciach naďalej výcviky pokračujú a v Spišskej Novej 
Vsi sa vykonávala len časť výcviku.“ 

Marie Balážová Melníková: „Podľa leteckého predpisu musia piloti lietať stopäťdesiat metrov nad zastavaným 
územím a pri husto zastavanom území musia byť minimálne tristo metrov nad zemou.“ 

Miroslav Kováč: „Piloti túto výšku dodržiavajú a ešte aj s dostatočnou rezervou k povoleným limitom. 
Dôsledne prehodnotíme vašu sťažnosť a pokúsime sa nastaviť systém prevádzky tak, aby bol čo najmenej 
obťažujúci pre okolie.“ 

Marie Balážová Melníková: „Podľa spoločnosti TECH-MONT sa musia v rámci výcvikového programu žiaci 
naučiť pristávať aj na poliach či lúkach. Dokedy tu budú piloti tieto manévre trénovať, nie je známe. Na lietanie z 
letiska v Spišskej Novej Vsi časové obmedzenie nemajú.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Knižnice KSK pripravili v rámci mesiaca knihy marec takmer 70 aktivít 
[27.02.2020; dobrenoviny.sk; 09:40; TASR] 
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Počas Týždňa slovenských knižníc môžu čitatelia v regionálnych knižniciach v Košickom kraji využiť zľavnené 
zápisné či zápisné úplne zdarma. 

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván 
Spišská Nová Ves 26. februára (TASR) - Počas Týždňa slovenských knižníc môžu čitatelia v regionálnych 

knižniciach v Košickom kraji využiť zľavnené zápisné či zápisné úplne zdarma. 
„Zábudlivci môžu na niektorých pracoviskách vrátiť knihy po termíne bez poplatku," priblížila hovorkyňa 

predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková s tým, že v tomto roku pripravili knižnice, 
ktorých zriaďovateľom je KSK, počas mesiaca marec pre verejnosť takmer 70 aktivít. 

K celoslovenskému podujatiu, ktoré bude od 2. do 8. marca, sa prihlásili pod spoločným názvom Košická župa 
žije knihou. Tento ročník je zameraný na zviditeľnenie a podporu regionálnych autorov. Súčasťou podujatí sú 
autorské čítania, besedy s osobnosťami, literárne súťaže, biblioterapie, tvorivé dielne, odborné prednášky, 
výstavy či zážitkové čítania. 
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„Vlani župné knižnice pripravili pre svojich čitateľov viac ako 2000 aktivít. To pomohlo dosiahnuť návštevnosť 
viac ako 390 000 ľudí, čo je o približne desať percent návštevníkov viac ako v roku 2018. Stúpol aj počet 
registrovaných čitateľov a to z 25 300 na 28 800. Župné knižnice ponúkajú svojim čitateľom nielen bohatý 
knižničný fond s viac ako 600 000 knižničnými jednotkami, ale aj množstvo zaujímavých podujatí. Teší nás, že v 
súčasnej digitálnej dobe záujem o čítanie v našom kraji neklesá, o čom svedčí aj každoročný nárast 
návštevníkov," zhodnotil predseda kraja Rastislav Trnka. 

Spoločný program knižníc v Košickom kraji slávnostne otvorili v stredu v spišskonovoveskej knižnici. V rámci 
akcie okrem iného prezentovali aj najnovšie diela autorov Spišského literárneho klubu s názvom Spišské literárne 
výhonky. Verejná knižnica Jána Bocatia Košice, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, 
Zemplínska knižnica v Trebišove, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave a Spišská knižnica v 
Spišskej Novej Vsi na stretnutí predstavili najatraktívnejšie podujatia, ktoré pripravujú pre návštevníkov. 

Priblížili aj výhody, ktoré ponúkajú svojim čitateľom, predstavili regionálnych autorov, dlhodobejšie cyklické 
podujatia, projekty cezhraničnej spolupráce či významnú spoluprácu s inými organizáciami nielen z Košického 
kraja. 

Knižnice vo svojej kompetencii metodicky usmerňujú aj obecné knižnice, ktorých je v kraji vyše 130. Pre 
obyvateľov a návštevníkov je prístupných aj ďalších sedem knižníc, ktoré fungujú pri iných kultúrnych 
organizáciách, najmä múzeách a galériách a ponúkajú takmer 140 000 kusov odbornej literatúry. 

„Snahou krajskej samosprávy je župné knižnice ešte viac sprístupniť verejnosti. Aj preto sme vlani investovali 
finančné prostriedky do ich rekonštrukcií. Koncom minulého roka prešla renováciou napríklad knižnica pri 
Východoslovenskej galérii v Košiciach, a to v rámci výzvy Tradície inšpirujú inovácie,“ dodal Trnka. V rámci 
spomínanej výzvy získala príspevok aj Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, zásluhou čoho vznikla 
v jej areáli nová zážitková záhrada. 

× 
[Späť na obsah] 
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Bratislava 27. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook) 
Slovenská rocková skupina Massriot vyráža v piatok na turné s názvom A-Tour 2020. „Je už takou malou 

tradíciou, že naše kroky vedú do klubov každého pol roka, vždy na jar a na jeseň. Na koncerty po Slovensku 
budeme mať presne mesiac, už sa nevieme dočkať. Oslovili sme aj nové kluby, kde zabojujeme o priazeň ďalších 
poslucháčov a aby to nebolo nudné, zostavili sme úplne nový setlist. Bude v ňom cez desať skladieb, ktoré okrem 
susedov v našom prevedení ešte nikto doteraz nepočul,“ povedal spevák a gitarista skupiny Robo Šimko 

Massriot v piatok vyrážajú na turné 
Okrem nových coververzií kapela na blížiacich sa siedmich koncertoch predstaví aj novinku z vlastnej dielne, 

skladbu s názvom Stovky kilometrov ciest. Tá je podľa Šimkových slov zároveň akousi predzvesťou nového 
štúdiového albumu. Na koncertoch sa ako hosť predvedie bubeník Laco Majernyík z rožňavskej skupiny 
Renaissense, ktorý už s Massriotom odohral i jesenné Povichodzetour. 

Termíny A-Tour skupiny Massriot: 
28. februára – eLAra, Spišská Nová Ves 

29. februára – Humno Tatry, Tatranská Lomnica 
6. marca – Mamut Pub, Poprad 
7. marca – Kolkáreň, Stará Ľubovňa 
14. marca – Mamut Pub, Revúca 
27. marca – Umelci B2, Považská Bystrica 
28. marca – 100P, Rožňava 

[Späť na obsah] 
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Košice 27. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván) 
V roku 2019 navštívilo knižnice, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK), viac ako 390-tisíc 

ľudí. Oproti roku 2018 stúpol počet návštevníkov o viac ako 38-tisíc. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK 
Anna Terezková 

Na snímke knižnica v Košiciach 
„V roku 2019 župné knižnice pripravili pre svojich čitateľov viac ako 2 000 aktivít, čo pomohlo dosiahnuť 

návštevnosť viac ako 390 000 ľudí. Stúpol aj počet registrovaných čitateľov a to z 25 300 na 28 800. Župné 
knižnice ponúkajú svojim čitateľom nielen bohatý knižničný fond s viac ako 600-tisíc knižničnými jednotkami, ale 
aj množstvo zaujímavých podujatí. Teší nás, že v súčasnej digitálnej dobe záujem o čítanie v našom kraji 
neklesá, o čom svedčí aj každoročný nárast návštevníkov,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja 
Rastislav Trnka. 

V tomto roku počas marca pripravili knižnice, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, takmer 70 
aktivít pre verejnosť. K celoslovenskému podujatiu Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa koná od 2. do 8. marca, 
sa prihlásili pod spoločným názvom Košická župa žije knihou – Týždeň knižníc v Košickom samosprávnom kraji. 
Tento ročník je zameraný na zviditeľnenie a podporu regionálnych autorov. Súčasťou podujatí sú autorské 
čítania, besedy so zaujímavým osobnosťami, literárne súťaže, biblioterapie, tvorivé dielne, odborné prednášky, 
výstavy či zážitkové čítania. 

Verejná knižnica Jána Bocatia Košice, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, 
Zemplínska knižnica v Trebišove, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave a Spišská knižnica v 
Spišskej Novej Vsi predstavia regionálnych autorov, dlhodobejšie cyklické podujatia, projekty cezhraničnej 

spolupráce či významnú spoluprácu s inými organizáciami nielen z Košického kraja. 
Knižnice vo svojej kompetencii metodicky usmerňujú aj obecné knižnice, ktorých je v kraji vyše 130. Práve 

vďaka nim sa knižnično-informačné služby dostávajú čo najbližšie k obyvateľom Košického kraja. Pre obyvateľov 
a návštevníkov je prístupných aj ďalších sedem knižníc, ktoré fungujú pri iných kultúrnych organizáciách, najmä 
múzeách a galériách. Ponúkajú takmer 140-tisíc kusov odbornej literatúry. „Snahou Košického samosprávneho 
kraja je župné knižnice ešte viac sprístupniť verejnosti. Aj preto sme vlani investovali finančné prostriedky do ich 
rekonštrukcií. Koncom minulého roka prešla renováciou napríklad knižnica pri Východoslovenskej galérii v 
Košiciach, a to v rámci výzvy Tradície inšpirujú inovácie. Nové priestory knižnice slávnostne sprístupníme 26. 
februára,“ dodal Trnka. V rámci spomínanej výzvy získala príspevok aj Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v 
Rožňave, vďaka čomu vznikla v jej areáli nová zážitková záhrada. 
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Prepojí mestské časti Ferčekovce a Novoveská huta. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskej Novej Vsi pribudne nová cyklistická trasa. 
Súvisiaci článokV Spišskej Novej Vsi chcú postaviť cyklotrasy za milión eur Čítajte 

Podľa vyjadrenia vedúceho odboru výstavby a dopravy Milana Muchu bude takmer dvojkilometrový chodník 
prepájať mestskú časť Ferčekovce so začiatkom na Nitrianskej ulici a končiac na Sadrovcovej ulici v mestskej 
časti Novoveská Huta. 

“Celkové oprávnené výdavky projektu sú takmer 740 000 eur, pričom nenávratný finančný prostriedok 
predstavuje viac ako 700 000 eur,” uviedol Mucha. 

V súčasnosti je projekt pred vyhlásením verejného obstarávania na dodávateľa stavby. 
Predpokladaný termín výstavby je približne 12 mesiacov. 
S odpočívadlom 
Chodník predstavuje podľa samosprávy alternatívne prepojenie mestských častí Ferčekovce a Novoveská 

Huta a aj preto sa mesto rozhodlo pre jeho realizáciu. 
Cyklotrasa bude obojsmerná dvojpruhová so šírkou 3,5 metra. 
Jej súčasťou bude cyklistické odpočívadlo s jednoduchým dreveným prístreškom pre možnosť krátkodobého 

oddychu, situované bude 300 metrov od Ferčekoviec. 
“Mesto má schválené ďalšie dva projekty na rekonštrukciu cyklotrás a prepojenie už existujúcich cyklistických 

chodníkov. Tejto problematike sa plánuje mesto aj naďalej venovať a vytvárať nové cyklistické trasy,” dodal 
Mucha. 

Obnova cyklotrás 
Ide o rekonštrukciu cyklistickej radiály, úsek na Duklianskej ulici až po sídlisko Západ bude zrealizovaný v 

dĺžke približne 1400 metrov po oboch stranách komunikácie. 
V tomto prípade sa náklady vyšplhajú približne na 214 000 eur. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22336256/v-spisskej-novej-vsi-pribudne-nova-cyklisticka-trasa.html


Ráta sa tiež s rekonštrukciou cyklochodníka vedúceho popri bývalých kasárňach - 1. etapa, v dĺžke takmer 
400 metrov, na ktorý radnica získala dotáciu vo výške 330 000 eur. 

“Prioritou mesta v oblasti cyklodopravy je vytvorenie nových a prepojenie existujúcich cyklotrás s cieľom 
odľahčenia automobilovej dopravy,” dodal vedúci odboru výstavby. 
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Krištofovú 
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Historička a dlhoročná zamestnankyňa múzea si za cieľ kladie získanie stálych priestorov inštitúcie 
adaptáciou remeselnícko-roľníckej usadlosti na Rázusovej ulici 20 v Brezne. 

BANSKÁ BYSTRICA . Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na dnešnom rokovaní 
schválili návrh na menovanie riaditeľky Horehronského múzea so sídlom v Brezne, ktorou od 1. marca bude 
historička Ivica Krištofová. Inštitúcia tak bude mať po takmer šiestich rokoch riadne menovaného riaditeľa, teda 
schváleného zastupiteľstvom BBSK, ktorého nemala od úmrtia jej dlhoročného šéfa Jána Weissa v auguste 2014. 

Ako pre agentúru SITA uviedla nová riaditeľka, jej hlavným cieľom je získať stále priestory pre Horehronské 
múzeum adaptáciou remeselnícko-roľníckej usadlosti na Rázusovej ulici 20 v Brezne, v ktorej sa nachádza aj 
unikátna technická pamiatka jediná svojho druhu na Slovenku – mangeľ na konský pohon. 

Veľká výzva 
Horehronské múzeum nemá doteraz vyriešené trvalé sídlo inštitúcie a s tým súvisiacu novú etnografickú 

expozíciu, ktoré sú v súčasnosti umiestnené v prenajatých priestoroch historickej radnice patriacej mestu Brezno. 
Pre tento účel má pripravenú projektovú dokumentáciu na adaptáciu remeselnícko-roľníckej usadlosti. 
„Prestavbou priestorov by múzeum získalo svoje stále priestory, priestory pre modernú prezentáciu zbierkového 
fondu formou novej stálej expozície a čiastočne aj depozitárne priestory. 

Potenciál, ktorý tento projekt má, by skvalitnil poskytovanie našich kultúrnych služieb, pretože naša súčasná 
etnografická expozícia má 40 rokov,“ uviedla Krištofová s tým, že by zároveň rozšírili aj ponuku služieb 
mestského cestovného ruchu, čo by pomohlo múzeu, mestu a regiónu. „Bez modernizácie a nových technológií 
nedokážeme dostatočne a kvalitne prezentovať náš zbierkový fond,“ doplnila riaditeľka. 

Ivica Krištofová pochádza z východného Slovenska, narodila sa v roku 1962 v Gelnici. Vyštudovala 
jednoodborovú históriu na Filozofickej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia od roku 
1984 do júla 1985 pôsobila vo Vlastivednom múzeu v Spišskej Novej Vsi ako odborný pracovník so zameraním 

novodobé dejiny. V Horehronskom múzeu v Brezne pracuje od augusta 1987 na pozícii kurátor – kustód so 
zameraním na históriu. Od augusta 2014 bola niekoľkokrát poverená vedením múzea a v decembri 2019 úspešne 
absolvovala výberové konanie na pozíciu riaditeľa, do ktorého sa okrem nej nikto neprihlásil. 

Horehronské múzeum v Brezne (HMB) vzniklo v roku 1960 ako vlastivedné múzeum Breznianskeho okresu. V 
roku 1965 nadobudlo štatút regionálneho múzea so zameraním na históriu a národopis horného Pohronia 
(geograficky vymedzené územie medzi Banskou Bystricou a Telgártom, v údolí rieky Hron). 

Aj v súčasnosti má múzeum regionálnu pôsobnosť a prostredníctvom svojich zbierok poskytuje návštevníkom 
obraz o dejinách a kultúre okresov Brezno a Banská Bystrica. Od roku 2002 je jeho zriaďovateľom 
Banskobystrický samosprávny kraj. 
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