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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Zomrelo ďalších 17 ľudí 
[27.11.2020; Korzár; REGIÓN; s. 5; DANIELA MARCINOVÁ] 

 
 

COVID-19 MÁ U NÁS SPOLU 749 OBETÍ 
Testy odhalili na Slovensku 2 701 nových nakazených. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Počas stredy bolo na Slovensku vykonaných 10 723 vyšetrení PCR testami, 

spomedzi nich vyšlo pozitívne 1 953 vzoriek. Medzi nimi bolo 974 žien a 979 mužov. Podiel nakazených, 
odhalených touto formou, predstavuje 18,21 percenta. Informovali o tom Národné centrum zdravotníckych 
informácií a Ministerstvo zdravotníctva SR. Celkový počet potvrdených prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2 
PCR testami je 101 257. Za uplynulý deň sa urobilo aj 17 162 antigénových testov, pozitívne vyšlo 748 z nich, čo 
predstavuje 4,36 percenta. 

Pribudli aj úmrtia 
Vyliečilo sa ďalších 2 831 pacientov, takže ich celkový počet vzrástol na 56 378. Potvrdilo sa tiež 17 nových 

úmrtí na Covid-19, choroba si na Slovensku vyžiadala celkovo už 749 životov. V nemocniciach je 
hospitalizovaných 1 472 pozitívnych pacientov, z nich 101 leží na jednotkách intenzívnej starostlivosti a 118 osôb 
potrebuje podporu umelej pľúcnej ventilácie. 

Situácia na východe 
Na východnom Slovensku bolo za stredu 539 pozitívnych PCR testov, pričom Košický kraj zaznamenal 

prírastok 237 nakazených, v Prešovskom kraji ich bolo 302. Celoslovensky najviac nakazených pribudlo v 
Nitrianskom kraji (325). Medzi okresmi sa na prvom mieste v počte nových pozitívnych prípadov umiestnila 
Spišská Nová Ves (119), za ňou nasleduje Nitra (101) a Bratislava (93). Čísla boli na východe vysoké aj v 

okresoch Poprad (57), Vranov nad Topľou (48), Košice (43), Prešov (43), Levoča (38), Stará Ľubovňa (38), 
Bardejov (21), Košiceokolie (21), Michalovce (20) či Trebišov (20). Menej nakazených evidujú za stredu v 
okresoch Kežmarok (16), Stropkov (11) a Svidník (10). Jednociferný prírastok zaznamenali v okresoch Sabinov 
(9), Gelnica (8), Snina (7), Humenné (4), Rožňava (4) a Sobrance (2). DANIELA MARCINOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Najstudenšie zimy 
[27.11.2020; Téma; UDALOSTI; s. 15; redakcia] 

 
 

Slovenský hydrometeorologický ústav zverejnil na stránke www.shmu.sk analýzu najstudenších zím, ktoré 
Slováci zažili v mimohorských oblastiach (do 1 000 metrov nad morom) v histórii meraní. Tak napríklad február 
1958 bol jedným z najstudenších mesiacov histórie, v Oravskom Podzámku bola priemerná mesačná teplota –
15,4 °C. Kruto mrazivé počasie bolo v decembri 1879, v teplom Hurbanove namerali priemernú mesačnú teplotu 
–13,0 °C a najsilnejšie okamžité minimum teploty vzduchu dosiahlo –29,8 °C, čo je dodnes najväčší decembrový 
mráz evidovaný na tejto meteorologickej stanici. V Lučenci mali v tom mesiaci priemernú teplotu –16,0 °C (na 
ilustráciu, decembrový normál pre meteorologickú stanicu v blízkych Boľkovciach predstavuje –1,3 °C). V januári 
1893 namerali priemerne mesačne v Spišskej Novej Vsi –15,2 °C. Počas vojny boli dva kruté januáre 1940 

a 1942, neskôr bol podobne mrazivý február 1956. 
[Späť na obsah] 

 
 

3. V letohrádku Dardanely sa začína s opravou suterénu 
[27.11.2020; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 9; tasr] 

 
 

KOŠICE Košický kraj pokračuje v opravách letohrádku Dardanely v Markušovciach, ktorý spravuje Múzeum 
Spiša v Spišskej Novej Vsi. Po rekonštrukcii strechy sa začína oprava prízemia a suterénu. Rekonštrukčné 

práce by sa mali začať v decembri, ich ukončenie je naplánované na jar budúceho roka. „Túto národnú kultúrnu 
pamiatku sme pred tromi rokmi prebrali so záväzkom vyrovnať investičný dlh a dokončiť jej rekonštrukciu. Sme 



radi, že do začiatku zimy sa nám podarilo dokončiť opravu strechy a poškodenej časti fasády,“ uviedol župan 
Rastislav Trnka. tasr 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Domov dôchodcov na Spiši hlási nakazených 
[26.11.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Ľubomír Bajaník] 

 
 

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Koronavírus udrel aj v Domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, počet 

infikovaných tam po poslednom testovaní stúpol. Pozitívnych je šesťdesiatjeden klientov a jedenásť 
zamestnancov.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Spišskonovoveský domov dôchodcov ochoreniu COVID-19 dlho 
odolával, v utorok otestovali PCR testami stošesťdesiattri klientov domova dôchodcov a sedemdesiatštyri 
zamestnancov.“ 

Štefan Šiška, riaditeľ Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi: „Šesťdesiatjeden ľudí, prijímateľov 

sociálnych služieb, je v našom zariadení jednoducho pozitívne testovaných a jedenásť zamestnancov. Som 
zostal zmrazený.“ 

Marie Balážová Melníková: „Dobrou správou je, že seniori majú len mierne príznaky ochorenia, zvýšenú 
teplotu a kašeľ. Nikto zo starkých zatiaľ nemusel byť hospitalizovaný.“ 

Štefan Šiška: „Žijeme v tvrdej karanténne, ale zatiaľ zdravotné problémy väčšieho charakteru nemajú nikto.“ 
Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves (SNS): „Chceli sme urobiť všetko pre to, aby nám toto 

nevypuklo. Celý ten personál sme rozdelili na dve skupiny, kde jedni s druhými neprišli do styku.“ 
Marie Balážová Melníková: „Dočasným domovom pre tridsaťšesť zamestnancov Domova dôchodcov v 

Spišskej Novej Vsi sa stal tento hotel. Tu sú už desať dní odlúčení ošetrovatelia a zdravotníci z prvej línie od 

svojich rodín. Z práce nechodia domov, ale vracajú sa do hotela, aby svojich najbližších neohrozili. Dnes mal 
personál izoláciu v hoteli ukončiť slávnostným obedom, no nestalo sa tak.“ 

Štefan Šiška: „Som dneska chcel skončiť s dievčatami v karanténe v prvej línii, aby mohli ísť domov, tak, 
bohužiaľ, idem so zlou správou, že síce môžu zahryznúť do stehienka, do krídelka, ale budú musieť do pondelka 
minimálne počkať tu.“ 

Zamestnankyňa Domova dôchodcov v SNV: „Chýbajú nám naši najbližší, lebo oni nás potom by vlastne 
povzbudili. Je to veľmi náročné.“ 

Marie Balážová Melníková: „Šéf domova dôchodcov zdôrazňuje, že svojim pracovníkom za ich obetavú prácu 
veľmi vďačný.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Obyvatelia sa pustili do hasenia 
[26.11.2020; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Stanislava Kováčik] 

 
 

Stanislava Kováčik, moderátorka: "Hasiči večer zasahovali pri požiari bytovky v Spišskej Novej Vsi. Vznietil 

sa balkón v byte, v ktorom ale nikto nebýva. Tento prípad ukazuje aj ľudskú odvahu. Ešte pred príchodom 
profesionálnych hasičov zasiahli obyvatelia bytovky." 

Matúš Gavlák, redaktor: “Nepríjemný pohľad na plamene, ktoré horeli na druhom poschodí, sa naskytol aj 
susedom. Chodby nad balkónom boli plné dymu. Obyvatelia bytovky však neprepadli panike.” 

Peter Laznia, veliteľ zásahu HaZZ SNV: “Po príchode na miesto zasahovali občania pomocou C prúdu z 
hydrantovej siete v obytnom dome.” 

Matúš Gavlák: “Hasičov prekvapili obyvatelia bytovky. Ešte pred ich príchodom začali s hasením, zabránili tak 
veľkej škode.” 

Peter Laznia: “Určite prvotný zásah, ktorý bol, ten prvotný požiar trošku stlmil do nášho príchodu. Po našom 
príchode príslušníci v autonómnych dýchacích prístrojoch vnikli do bytu, ktorý bol silno zadymený.” 

Matúš Gavlák: “Profesionáli tak plamene úplne zahasili. Druhá skupina hasičov sa medzitým vydala na 
prieskum bytovky. Chlapom pomohlo, že obyvatelia počas evakuácie nechali dvere bytov otvorené. V 
zadymených priestoroch tak už nikoho nenašli. Plamene úplne zničili balkón a menšiu časť bytu.” 

Peter Laznia: “Vplyvom tepla došlo k poškodeniu okien z balkóna, ktoré viedli do kuchyne. Už bola trošku 
poškodená aj kuchynská linka.” 

Matúš Gavlák: “Požiar našťastie nikoho nezranil. Čo spôsobilo nemalú škodu, zatiaľ nevedno. Jedna z 
možností, o ktorej hovorili obyvatelia, je hodený neuhasený ohorok od cigarety.” 

Jana Mésarová, hovorkyňa KR PZ Košice: “Spišskonovoveskí policajti udalosť vyšetrujú ako prečin 
všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti. Udalosť sa zaobišla bez zranení. Škoda na majetku bola predbežne 
vyčíslená na približne 15 000 eur.” 



[Späť na obsah] 

 
 

6. COVID v domove dôchodcov 
[26.11.2020; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Lucia Farkasová] 

 
 

Lucia Farkasová, moderátorka: „Vysoký počet infikovaných novým koronavírusom zaznamenali v 
spišskonovoveskom domove dôchodcov. Posledné testovanie tam ukázalo, že pozitívnych je šesťdesiatjeden 
klientov, čo je viac ako tretina z celkového počtu. COVID-19 má aj jedenásť zamestnancov domova.“ 

Jozef Slivenský, redaktor: „Zlá správa o šesťdesiatjeden infikovaných klientoch a jedenástich zamestnancoch 
prišla až po poslednom testovaní PCR testami.“ 

Štefan Šiška, riaditeľ domova dôchodcov: „Jednoducho bránili sme sa dva mesiace, tretí mesiac nevyšiel. 
Čísla vyšli veľmi, veľmi zlé. Doteraz nikdy neboli také.“ 

Jozef Slivenský: „Medzi všetkými zlými správami má riaditeľ spišskonovoveského domova dôchodcov jednu 
dobrú.“ 

Štefan Šiška: „Ani jeden z tých, ktorí boli testovaní PCR testom posledne, nemajú vážnejšie zdravotné 
problémy, nemuseli sme hospitalizovať nikoho.“ 

Jozef Slivenský: „V domove dôchodcov bojujú proti nákaze na všetkých frontoch. Po nepriaznivých 
výsledkoch testovania ešte zintenzívnili.“ 

Pavol Bečarik, primátor Spišskej Novej Vsi (SNS): „Pri tom, by som povedal, dodržiavaní všetkých 

hygienických a bezpečnostných a dezinfekčných opatreniach, pri izolácii jednotlivých pacientov, pri dodržiavaní 
všetkých možných opatrení ja si myslím, že sa s tým popasujeme.“ 

Jozef Slivenský: „Pozoruhodné je, ako vedenie domova už pred desiatimi dňami preorganizovalo 
zamestnancom prácu. Rozdelilo ich na dve skupiny. Kým jedna z nich pracuje, druhá odpočíva v neďalekom 
hoteli. Potom sa vymenia tak, aby sa navzájom nestretli. Výhodou je, že zamestnanci neohrozujú svoje rodiny. 
Má to však aj bolestivú nevýhodu.“ 

Štefan Šiška: „Tým, že v podstate sme zariadenie sociálnych služieb, kde je väčšina žien a majú svoje rodiny, 
majú svojich rodinných príslušníkov, tak otvorene poviem, je to vážny problém.“ 

Zamestnankyňa domova dôchodcov: „Chýbajú nám naši najbližší, lebo oni by nás potom vlastne povzbudili.“ 
Jozef Slivenský: „Napriek tomu sú zamestnanci statoční. Čo však bude presne o mesiac, teda na Vianoce, to 

si riaditeľ domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi odhadnúť ani len netrúfa.“ 

Štefan Šiška: „Ja som si veril a fandil, že do dnešného stavu sa nedostaneme. Budem veľmi rád, keď budeme 
môcť si to spoločne pripomenúť, ale dám tam tri bodky.“ 

Pavol Bečarik: „Ja chcem poprosiť všetkých, aby vydržali, aby zabojovali.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Koronavírus v DD v Spišskej Novej Vsi 
[26.11.2020; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Marie Balážová Melníková / Jana 

Balková] 

 
 

Jana Balková, moderátorka: „Na Slovensku včera PCR testy odhalili tisíc deväťstopäťdesiattri nových infekcií 
koronavírusom. Urobilo sa viac ako desaťtisíc sedemsto testov. Ďalších viac ako dvetisíc osemsto ľudí sa 
vyliečilo. Pribudlo však sedemnásť úmrtí. Koronavírus udrel už aj v domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi. 

Počty nakazených tam po poslednom testovaní stúpli, pozitívnych je vyše šesťdesiat klientov a niekoľko 
zamestnancov.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Spišskonovoveský domov dôchodcov ochoreniu COVID-19 dlho 
odolával. Podľa riaditeľa domova dôchodcov Štefana Šišku v utorok otestovali PCR testami stošesťdesiattri 
klientov domova dôchodcov a sedemdesiatštyri zamestnancov.“ 

Štefan Šiška, riaditeľ domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi: „COVID na nás zaútočil, šesťdesiatjeden 

ľudí, prijímateľov sociálnych služieb je v našom zariadení jednoducho pozitívne testovaných a jedenásť 
zamestnancov. Som zostal zmrazený.“ 

Marie Balážová Melníková: „Dobrou správou je, že seniori majú len mierne príznaky ochorenia, ako zvýšenú 
teplotu či kašeľ. Nikto zo starkých si zatiaľ hospitalizáciu nevyžiadal. Opäť riaditeľ domova dôchodcov, po ňom 
primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.“ 

Štefan Šiška: „Žijeme v tvrdej karanténe, ale zatiaľ zdravotné problémy väčšieho charakteru nemá nikto.“ 
Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves: „Chceli sme urobiť všetko pre to, aby nám toto nevypuklo. 

Celý ten personál sme rozdelili na dve skupiny, kde jedni s druhými neprišli do styku.“ 
Marie Balážová Melníková: „Dočasným domovom pre tridsaťšesť zamestnancov domova dôchodcov v 

Spišskej Novej Vsi sa stal hotel v meste. Tu sú už desať dní odlúčení ošetrovatelia a zdravotníci z prvej línie od 



svojich rodín. Z práce nechodia domov, ale vracajú sa do hotela, aby svojich najbližších neohrozili. Dnes mal 
personál izoláciu v hotelu ukončiť slávnostným obedom, no nestalo sa tak. Vysvetľuje šéf domova dôchodcov 
Štefan Šiška.“ 

Štefan Šiška: „Som dneska chcel skončiť s dievčatami v karanténe v prvej línii, aby mohli ísť domov, tak 
bohužiaľ, idem so zlou správou. Síce môžu zahryznúť do stehienka, do krídelka, ale budú musieť do pondelka 
minimálne počkať tu.“ 

Marie Balážová Melníková: „Zamestnanci odlúčenie od svojich najbližších zvládajú ťažko.“ 
Zamestnankyňa domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi: „Že je to veľmi náročné, chýbajú nám naši 

najbližší, lebo oni nás potom by vlastne povzbudili.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

8. 17 ďalších úmrtí 
[26.11.2020; TV JOJ; Prvé noviny; 17:00; R / Aneta Parišková] 

 
 

Aneta Parišková, moderátorka: „Sedemnásť ďalších úmrtí, tisíc deväťstopäťdesiattri pozitívnych a už viac ako 
milión vykonaných PCR testov od začiatku výskytu koronavírusu u nás. Zo štatistík za včerajší deň vyplýva aj to, 
že najviac prípadov, presne stodevätnásť, pribudlo v okrese Spišská Nová Ves. Podľa informácií televízie JOJ je 

novým ohniskom zariadenie sociálnych služieb. Väčšina pozitívnych tam má zatiaľ bezpríznakový priebeh 
ochorenia. Čo sa týka krajov, najviac ľudí zachytili v Banskobystrickom, Bratislavskom a Košickom kraji. V 
nemocnici je hospitalizovaných tisíc šesťstosedemdesiatšesť pacientov. Umelú pľúcnu ventiláciu potrebuje 
stoosemnásť z nich. Dodajme, že ďalších sedemstoštyridsaťosem infikovaných odhalili antigénové testy. 
Zdravotníci vyhodnotili za včera vyše sedemnásťtisíc odberov.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Balkón v plameňoch 
[26.11.2020; TV JOJ; Prvé noviny; 17:00; Matúš Gavlák / Aneta Parišková] 

 
 

Aneta Parišková, moderátorka: „Plamene šľahajúce z balkóna na druhom poschodí bytovky vyhnali do mrazu 
jej obyvateľov. Na sídlisko v Spišskej Novej Vsi mierili dve hasičské cisterny. Obyvatelia bytovky však na 

profesionálnu pomoc nečakali a hasenia sa chopili sami. Ukáže vám to Matúš Gavlák.“ 
Matúš Gavlák, redaktor: „Šíriace sa plamene z balkóna vystrašili obyvateľov na sídlisku Západ. Tí sa ešte do 

príchodu hasičov všetci evakuovali. Takýto pohľad sa naskytol viacerým obyvateľom sídliska. Z jedného z 
balkónov bolo vidieť silnú žiaru. Oheň požieral všetko, čo mali majitelia na balkóne.“ 

Peter Laznia, veliteľ zásahu, HaZZ Spišská Nová Ves: „Po príchode na miesto zasahovali občania pomocou 

C prúdu z hydrantovej siete v obytnom dome.“ 
Matúš Gavlák: „Profesionáli si nasadili dýchacie prístroje a vrhli sa do zadymených priestorov. Kontrolovali 

byty, či v nich niekto neostal. Tie boli našťastie iba zadymené, rovnako ako chodby v bytovke.“ 
Peter Laznia: „Vnikli do bytu, ktorý bol silno zadymený, a vlastne zistili, že požiar sa nachádzal na balkóne na 

druhom poschodí.“ 
Matúš Gavlák: „Byt bol neobývaný, keďže majitelia sa sťahovali. Plamene poškodili aj kuchynskú linku, ktorá 

bola za balkónovým oknom.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Koronavírus v DD v Spišskej Novej Vsi 
[26.11.2020; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Ctibor Michalka] 

 
 

Ctibor Michalka, moderátor: „Koronavírus udrel už aj v domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi. Počty 

nakazených tam po poslednom testovaní stúpli. Pozitívnych je šesťdesiatjeden klientov a jedenásť 
zamestnancov.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Spišskonovoveský domov dôchodcov ochoreniu COVID-19 dlho 
odolával. Podľa riaditeľa domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi Štefana Šišku, v utorok otestovali PCR 

testami stošesťdesiattri klientov domova dôchodcov a sedemdesiatštyri zamestnancov.“ 



Štefan Šiška, riaditeľ domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi: „COVID na nás zaútočil, šesťdesiatjeden 

ľudí, prijímateľov sociálnych služieb je v našom zariadení jednoducho pozitívne testovaných a jedenásť 
zamestnancov. Som zostal zmrazený.“ 

Marie Balážová Melníková: „Dobrou správou je, že seniori majú len mierne príznaky ochorenia, ako zvýšenú 
teplotu či kašeľ. Nikto zo starkých si zatiaľ hospitalizáciu nevyžiadal. Opäť riaditeľ domova dôchodcov, po ňom 
primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.“ 

Štefan Šiška: „Žijeme v tvrdej karanténe, ale zatiaľ zdravotné problémy väčšieho charakteru nemá nikto.“ 
Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves: „Chceli sme urobiť všetko pre to, aby nám toto nevypuklo. 

Celý ten personál sme rozdelili na dve skupiny, kde jedni s druhými neprišli do styku.“ 
Marie Balážová Melníková: „Dočasným domovom pre tridsaťšesť zamestnancov domova dôchodcov v 

Spišskej Novej Vsi sa stal hotel v meste. Tu sú už desať dní odlúčení ošetrovatelia a zdravotníci z prvej línie od 

svojich rodín. Z práce nechodia domov, ale vracajú sa do hotela, aby svojich najbližších neohrozili. Dnes mal 
personál izoláciu v hotelu ukončiť slávnostným obedom, no nestalo sa tak. Vysvetľuje šéf domova dôchodcov 
Štefan Šiška.“ 

Štefan Šiška: „Som dneska chcel skončiť s dievčatami v karanténe v prvej línii, aby mohli ísť domov, tak 
bohužiaľ, idem so zlou správou. Síce môžu zahryznúť do stehienka, do krídelka, ale budú musieť do pondelka 
minimálne počkať tu.“ 

Marie Balážová Melníková: „Zamestnanci odlúčenie od svojich najbližších zvládajú ťažko.“ 
Zamestnankyňa domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi: „Že je to veľmi náročné, chýbajú nám naši 

najbližší, lebo oni nás potom by vlastne povzbudili.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Košická župa pripravuje tretí ročník Krajskej futbalovej ligy 
[26.11.2020; dnes24.sk; Kosice; 15:27; Veronika Hunyadiová] 

 
https://kosice.dnes24.sk/kosicka-zupa-pripravuje-treti-rocnik-krajskej-futbalovej-ligy-376459 

 
 

Do ligy sa prihlásilo 107 tímov, hrať by sa malo začiatkom budúceho roka. Zápasy sa odohrajú v piatich 
mestách kraja. 

Košický samosprávny kraj (KSK) pripravuje tretí ročník Krajskej futbalovej ligy (KFL). Do zimnej časti 
súťažného ročníka 2020/2021 sa zapojí viac ako stovka klubov pôsobiacich v štruktúrach Východoslovenského 
futbalového zväzu a Oblastných futbalových zväzov. 

Tímy sa do súťaže prihlasovali od 1. októbra do 8. novembra 2020. Pre futbalové mužstvá znamená 
pôsobenie v lige možnosť zimnej prípravy pred začiatkom hlavnej sezóny. Po dvoch úspešných ročníkoch sa 
župa aj napriek epidemiologickej situácii rozhodla v tomto koncepte pokračovať. 

Úspešný projekt 
„Predchádzajúce dva ročníky Krajskej futbalovej ligy zožali medzi športovcami úspech, o čom svedčia ich 

pozitívne ohlasy a vysoký počet prihlásených klubov. Rozhodli sme sa urobiť maximum pre to, aby sme v tradícii 
turnajov pokračovali. Ak to epidemiologická situácia dovolí, na päť trávnikov s umelou trávou sa začiatkom 
budúceho roka postaví 107 prihlásených tímov. Z toho je 68 mužstiev pôsobiacich na oblastnej úrovni a 
39 mužstiev pôsobiacich na krajskej úrovni. Termín začiatku zimnej časti KFL sa bude odvíjať od aktuálnych 
opatrení, no sme pripravení súťaž odštartovať hneď, ako to bude možné,“ informoval predseda KSK 
Rastislav Trnka. 

Zápasy sa budú v nadchádzajúcom ročníku KFL konať na umelých trávnikoch v Michalovciach, Trebišove, 
Košiciach, Moldave nad Bodvou a Spišskej Novej Vsi. Z dôvodu aktuálnej situácie v súvislosti so šírením 

koronavírusu sa nebude hrať za hranicami na ihrisku v Satoraljáujhély v Maďarsku. 
Dohrávali v lete 
Projekt Krajskej futbalovej ligy realizuje Košický samosprávny kraj v spolupráci s Východoslovenským 

futbalovým zväzom, ktorý okrem iného zabezpečuje aj účasť rozhodcov na zápasoch. 
Prvá vlna pandémie ovplyvnila aj zimnú časť druhého ročníka Krajskej futbalovej ligy. Súťaž sa na niekoľko 

mesiacov prerušila s tým, že neodohraté zápasy sa konali až v lete. V letných mesiacoch sa konal aj jednodňový 
turnaj neregistrovaných hráčov. Študentskú časť, ktorá sa zvykla konať v jarných mesiacoch, však musel Kraj 
úplne zrušiť. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Košická župa pripravuje tretí ročník Krajskej futbalovej ligy 
[26.11.2020; dnes24.sk; Michalovce; 15:02; Veronika Hunyadiová] 

 
https://michalovce.dnes24.sk/kosicka-zupa-pripravuje-treti-rocnik-krajskej-futbalovej-ligy-376459 

https://kosice.dnes24.sk/kosicka-zupa-pripravuje-treti-rocnik-krajskej-futbalovej-ligy-376459
https://michalovce.dnes24.sk/kosicka-zupa-pripravuje-treti-rocnik-krajskej-futbalovej-ligy-376459


 
 

Do ligy sa prihlásilo 107 tímov, hrať by sa malo začiatkom budúceho roka. Zápasy sa odohrajú v piatich 
mestách kraja. 

Košický samosprávny kraj (KSK) pripravuje tretí ročník Krajskej futbalovej ligy (KFL). Do zimnej časti 
súťažného ročníka 2020/2021 sa zapojí viac ako stovka klubov pôsobiacich v štruktúrach Východoslovenského 
futbalového zväzu a Oblastných futbalových zväzov. 

Tímy sa do súťaže prihlasovali od 1. októbra do 8. novembra 2020. Pre futbalové mužstvá znamená 
pôsobenie v lige možnosť zimnej prípravy pred začiatkom hlavnej sezóny. Po dvoch úspešných ročníkoch sa 
župa aj napriek epidemiologickej situácii rozhodla v tomto koncepte pokračovať. 

Úspešný projekt 
„Predchádzajúce dva ročníky Krajskej futbalovej ligy zožali medzi športovcami úspech, o čom svedčia ich 

pozitívne ohlasy a vysoký počet prihlásených klubov. Rozhodli sme sa urobiť maximum pre to, aby sme v tradícii 
turnajov pokračovali. Ak to epidemiologická situácia dovolí, na päť trávnikov s umelou trávou sa začiatkom 
budúceho roka postaví 107 prihlásených tímov. Z toho je 68 mužstiev pôsobiacich na oblastnej úrovni a 
39 mužstiev pôsobiacich na krajskej úrovni. Termín začiatku zimnej časti KFL sa bude odvíjať od aktuálnych 
opatrení, no sme pripravení súťaž odštartovať hneď, ako to bude možné,“ informoval predseda KSK 
Rastislav Trnka. 

Zápasy sa budú v nadchádzajúcom ročníku KFL konať na umelých trávnikoch v Michalovciach, Trebišove, 
Košiciach, Moldave nad Bodvou a Spišskej Novej Vsi. Z dôvodu aktuálnej situácie v súvislosti so šírením 

koronavírusu sa nebude hrať za hranicami na ihrisku v Satoraljáujhély v Maďarsku. 
Dohrávali v lete 
Projekt Krajskej futbalovej ligy realizuje Košický samosprávny kraj v spolupráci s Východoslovenským 

futbalovým zväzom, ktorý okrem iného zabezpečuje aj účasť rozhodcov na zápasoch. 
Prvá vlna pandémie ovplyvnila aj zimnú časť druhého ročníka Krajskej futbalovej ligy. Súťaž sa na niekoľko 

mesiacov prerušila s tým, že neodohraté zápasy sa konali až v lete. V letných mesiacoch sa konal aj jednodňový 
turnaj neregistrovaných hráčov. Študentskú časť, ktorá sa zvykla konať v jarných mesiacoch, však musel Kraj 
úplne zrušiť. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. COVID-19: Najviac prípadov v okrese Spišská Nová Ves, padol rekord! 
[26.11.2020; dnes24.sk; Spisska; 10:43; redakcia] 

 
https://spisska.dnes24.sk/covid-19-najviac-pripadov-v-okrese-spisska-nova-ves-padol-rekord-376420 

 
 

Epidemiológovia zaznamenali najviac pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19 v okrese Spišská 
Nová Ves. Prekonali sme tak aj neradostný novembrový rekord. 

Na Slovensku v stredu (25. 11.) pribudlo 1953 nakazených novým koronavírusom, vykonalo sa 10.723 testov. 
Pribudlo 17 úmrtí. Z ochorenia sa vyliečilo ďalších 2831 ľudí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych 
informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. 

Za uplynulý deň v krajine podľa ministerstva zdravotníctva pribudlo 1953 pozitívne testovaných ľudí formou 
RT-PCR testov a 748 pozitívne testovaných antigénnymi testami. „Je to 18,21 percenta z 10.723 pozitívne 
ukončených RT-PCR vyšetrení a 4,36 percenta zo 17.162 antigénových testov za včerajší deň,“ spresnilo 
ministerstvo na sociálnej sieti. 

Spomedzi slovenských okresov vyčnieva práve okres Spišská Nová Ves. Pribudlo tu 119 pozitívnych RT-

PCR testov. 
Okres s druhým najvyšším počtom nakazených je Nitra (101), nasleduje Bratislava (93). 
V okrese Spišská Nová Ves ide o rekordný počet. Neblahý rekord držal doteraz 3. november, kedy tu 

epidemiológovia zistili 79 pozitívnych prípadov. Pozrite aj prehľad za uplynulý týždeň. 
Najviac pozitívne testovaných bolo v Nitrianskom kraji (325), nasleduje Trenčiansky kraj (322), Prešovský 

(302), Košický (237), Trnavský (232), Žilinský (225), Banskobystrický (170) a Bratislavský (140). Je medzi nimi 
979 mužov a 974 žien. 

V nemocniciach je hospitalizovaných 1676 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má podľa ministerstva 
1472 ľudí. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 101 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 
118 osôb. Celkový počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19 na Slovensku vzrástol po 
strede na 749. 

Z ochorenia COVID-19 sa na Slovensku doteraz vyliečilo 56.378 pacientov. Celkový počet doteraz 
ukončených laboratórnych PCR testov je v SR 1.045.215, pričom celkovo bolo doteraz v krajine pozitívne 
testovaných 101.257 osôb. 

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame. 
[Späť na obsah] 

https://spisska.dnes24.sk/covid-19-najviac-pripadov-v-okrese-spisska-nova-ves-padol-rekord-376420


 
 

14. Horelo v obytnom bloku, evakuovať museli tehotnú ženu 
[26.11.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; Kristián Sabo] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22542807/horelo-v-obytnom-bloku-evakuovat-museli-tehotnu-zenu.html 

 
 

Požiar vypukol v Spišskej Novej Vsi. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hasiči zasahovali v stredu večer na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi. 

Horelo na druhom poschodí osemposchodového domu. 
Z balkóna sa valil hustý čierny dym. 
Vlastníci bytov sa požiar pokúšali uhasiť pomocou vody z miestnej hydrantovej siete. 
Zadymilo celý blok 
Po príchode hasičov prebrali likvidáciu plameňov profesionáli. 
„Horelo na balkóne, bytový dom bol v čase nášho príjazdu už čiastočne evakuovaný. V celom bloku bolo silné 

zadymenie, až po najvyššie podlažie. Zasahovali sme s použitím dýchacích prístrojov,“ vysvetlili hasiči. 
Podarilo sa im dostať do bytu a plamene na balkóne uhasiť. Ihneď začali kontrolovať aj ostatné byty, či sa 

požiar nerozšíril a či sa v nich niekto nenachádza a nepotrebuje pomoc. 
Hasičov miestni informovali, že na najvyššom poschodí by mala byť žena, ktorá je v druhom stave. 
Bola vystrašená a v šoku. 
„Ženu sme evakuovali pred vchod do domu, kde sme jej poskytli predlekársku prvú pomoc a potom odovzdali 

do starostlivosti zdravotníkov.“ 
Požiar zničil balkón aj okná vedúce do bytov. 
Predbežná škoda bola odhadnutá na 15-tisíc eur. 
Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania zo strany hasičov a polície. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Tréner Mosnár: Proti Žiline musíme ísť na sto percent 
[26.11.2020; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/22542910/trener-mosnar-proti-ziline-musime-ist-na-sto-percent.html 

 
 

V piatom zápase sezóny stratil Martin prvé body. Aktuálne našich najviac tlačí topánka na pozícii obrancov. V 
piatok na Turčanov čaká derby proti Žiline. 

Na ihrisku ambicióznej Spišskej Novej Vsi naši utrpeli prvú prehru v sezóne. Druhú tretinu síce vyhrali, ale 

prvú a tiež tretiu prehrali zhodne 1:3. 
„Úvod nám nevyšiel podľa predstáv, nemali sme dobrý pohyb, chlapci robili pomerne dosť zbytočných chýb a 

to súper dokonale využil. V prostrednej časti sa nás výkon zdvihol, žiaľ z viacerých možností na skórovanie sme 
využili len jednu. Tretia tretina bola v podstate kópiou prvej, a tak domáci dotiahli duel do víťazného konca,“ v 
skratke zhodnotil súboj na Spiši martinský kormidelník Miroslav Mosnár. 

Spišská Nová Ves – Martin 6:3 (3:1, 0:1, 3:1) 

Góly: 4:50 Vartovník (Matej, Tomala), 14:52 Koky (Vartovník, Tábi), 16:25 Vartovník (Koky, Fabian), 43:21 
Tábi, 53:26 Tábi (Piačka, Olejník) a 58:35 Rapáč (Tyczynski, Hvila), resp. 5:44 A. Themár (Dvořák, Jurášek), 
34:13 Lavička (Murček, Poliaček) a 56:51 Murček (Poliaček, Melcher). Strely: 35:28. Vylúčení: 1:4. Presilovky: 
0:1, oslabenia: 0:0. Rozhodcovia: Jobbágy, Smrek - Pribula, Riš.((piano)) 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Hollý – Korenko, Petrek, Hančák, Chovan, Fabian, Romaňák, Semaňák – Olejník, 

Piačka, Tábi – Koky, Vartovník, Jakúbek – R. Rapáč, Tyčynski, Hvila – Matej, Tomala. MARTIN: Bernát (54. 
Pavlas) – Lavička, Pokrivčák, Dvořák, Belica, Babka, Burzík – Gimenez, Murček, Poliaček – T. Nauš, Barto, 
Paulíny – Jurášek, Špirko, Melcher – A. Themár, Dírer, O. Grega – Smidžár, Juraško. 

Pre zdravotné ťažkosti nemohol nastúpiť skúsený Ján Tabaček, a tak sa ešte viac bilo do očí to, že zadné 
rady Turčanov sú poriadne oklieštené. Tréneri mali z klasických bekov k dispozícii len Lavičku, Belicu, Dvořáka a 
Burzíka, pričom prví dvaja sú vekom ešte tínedžeri. Vzadu tak zaskakovali útočníci Pokrivčák a Babka. 

„Obrana je dosť mladá a menej skúsená čo sa v zápasoch väčšinou prejaví. Dúfame, že Janko Tabaček sa dá 
čo najrýchlejšie do poriadku, ale aj tak by sa nám ešte zišiel nejaký ostrieľanejší bek,“ doplnil kouč. 

Do stretnutia zasiahli aj Rastislav Špirko a Andrej Themár, ktorí trénovali s tímom, no až v Spišskej zažili 
tohtosezónnu zápasovú premiéru. Andrej si hneď v šiestej minúte duelu otvoril svoj gólový účet a Rasťovi 
štatistici zaevidovali jeden strelecký pokus. 

„Aďo je strelec a dúfame, že túto povesť bude potvrdzovať. Rasťove líderské schopnosti a bohaté skúsenosti 
sú neodškriepiteľné a práve takýchto hokejistov potrebuje náš mladý tím ako soľ,“ podčiarkol šéf lavičky. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22542807/horelo-v-obytnom-bloku-evakuovat-museli-tehotnu-zenu.html
https://myturiec.sme.sk/c/22542910/trener-mosnar-proti-ziline-musime-ist-na-sto-percent.html


Po náročnom súboji v Spišskej Novej Vsi čaká na celok HK Martin prestížne derby proti susednej Žiline, 

ktorá sa netají najvyššími ambíciami. Turčania nastúpia na domácom štadióne, no miernym papierovým favoritom 
budú hostia. Naši však určite nepredajú kožu lacno. 

„Žilinčania majú podľa zloženia možno až extraligový káder a verím, že už to bude pre naše mladé mužstvo 
dostatočná motivácia a na ľade odvedie stopercentnú robotu. Ak to dokážeme, nemáme sa čoho báť,“ doplnil 
Miroslav Mosnár. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Po streche začínajú obnovovať aj suterén a prízemie letohrádku Dardanely 
[26.11.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22542904/po-streche-zacinaju-obnovovat-aj-suteren-a-prizemie-letohradku-
dardanely.html 

 
 

Na práce vyčlenili 170-tisíc eur. 
Oprava suterénu a prízemia letohrádku Dardanely 
(3 fotografie) 
MARKUŠOVCE. Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v opravách letohrádku Dardanely v 

Markušovciach, ktorý spravuje Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. 

Po obnove strechy sa začína nevyhnutná oprava prízemia a suterénu, na ktorú bolo vyčlenených 170-tisíc 
eur. 

Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. 
„Túto národnú kultúrnu pamiatku sme pred tromi rokmi prebrali so záväzkom vyrovnať investičný dlh a 

dokončiť jej rekonštrukciu. Sme radi, že do začiatku zimy sa nám podarilo dokončiť opravu strechy a poškodenej 
časti fasády. V zimných mesiacoch sa práce presunú do suterénu, ktorý momentálne nie je možné využívať pre 
vysokú vlhkosť a zatekanie. Na opravu tejto časti budovy vrátane prízemia sme vyčlenili z krajského rozpočtu 
170-tisíc eur,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý). 

Do jari 2021 
Práce sú rozdelené do dvoch etáp. 
V prvej prejde obnovou suterén, pričom na odvlhčenie priestorov bude použitá technológia chemickej 

drenáže. 
Zároveň stavbu odizolujú od spodnej vody. 
V druhej časti prác opravia prízemie historickej budovy. 
Ak všetko pôjde podľa plánu, práce by mali byť ukončené na jar budúceho roka. 
„Kraju patrí zo strany Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi poďakovanie za pomoc, pretože od mája 2016, keď 

bola stavba skolaudovaná a prevzatá od dodávateľa prác, nemohol byť suterén využívaný práve pre nadmernú 
vlhkosť, ktorá sa z roka na rok zhoršovala a vyústila do havarijného stavu,“ dodala riaditeľka Múzea Spiša Zuzana 
Krempaská. 

Vystavujú klávesové hudobné nástroje 
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi je pre verejnosť opätovne otvorené od 23. novembra. 

Aktuálne si tu návštevníci môžu pozrieť napríklad vzácnu expozíciu klávesových hudobných nástrojov, ktorá je 
doplnená o výstavu venovanú 250. výročiu Ludwiga van Beethovena. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. V letohrádku Dardanely v Markušovciach sa začína s opravou suterénu 
[26.11.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/regiony/v-letohradku-dardanely-v-markusovciach/510368-clanok.html 

 
 

Na archívnej snímke letohrádok Dardanely v obci Markušovce. Foto: TASR/Adriána Antošková 
Rekonštrukčné práce by sa mali začať v decembri, ich ukončenie je naplánované na jar budúceho roka. 
Markušovce 26. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v opravách letohrádku 

Dardanely v Markušovciach, ktorý spravuje Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Po rekonštrukcii strechy sa 

začína oprava prízemia a suterénu, ktorý je v havarijnom stave. Rekonštrukčné práce by sa mali začať v 
decembri, ich ukončenie je naplánované na jar budúceho roka, informoval vo štvrtok Úrad KSK. “Túto národnú 
kultúrnu pamiatku sme pred tromi rokmi prebrali so záväzkom vyrovnať investičný dlh a dokončiť jej 
rekonštrukciu. Sme radi, že do začiatku zimy sa nám podarilo dokončiť opravu strechy a poškodenej časti fasády. 
V zimných mesiacoch sa práce presunú do suterénu, ktorý momentálne nie je možné využívať pre vysokú vlhkosť 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22542904/po-streche-zacinaju-obnovovat-aj-suteren-a-prizemie-letohradku-dardanely.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22542904/po-streche-zacinaju-obnovovat-aj-suteren-a-prizemie-letohradku-dardanely.html
https://www.teraz.sk/regiony/v-letohradku-dardanely-v-markusovciach/510368-clanok.html


a zatekanie. Na opravu tejto časti budovy vrátane prízemia sme vyčlenili z krajského rozpočtu 170.000 eur,” 
uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Práce sú rozdelené do dvoch etáp. V prvej prejde rekonštrukciou suterén, 
pričom na odvlhčenie priestorov bude použitá technológia chemickej drenáže. Zároveň bude stavba odizolovaná 
od spodnej vody. V druhej časti prác bude opravené prízemie historickej budovy. “Kraju patrí zo strany Múzea 
Spiša poďakovanie za pomoc, nakoľko od mája 2016, kedy bola stavba skolaudovaná a prevzatá od dodávateľa 
prác, nemohol byť suterén využívaný práve pre nadmernú vlhkosť, ktorá sa z roka na rok zhoršovala a vyústila do 
havarijného stavu. Veríme, že sa oprava podarí a po jej ukončení budeme môcť plnohodnotne využívať rozsiahle 
priestory suterénu tejto historickej pamiatky tak, ako to bolo pôvodne plánované. Využívať ho chceme napríklad 
na klubové a prednáškové aktivity, ale i na malé recepcie po koncertoch a stretnutia s umelcami,” skonštatovala 
riaditeľka Múzea Spiša Zuzana Krempaská. Múzeum je pre verejnosť opätovne otvorené od 23. novembra. 
Aktuálne si v ňom návštevníci môžu pozrieť napríklad vzácnu expozíciu klávesových hudobných nástrojov, ktorá 
je doplnená o výstavu venovanú 250. výročiu narodenia Ludwiga van Beethovena. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. PCR testy potvrdili na východe 539 nových nakazených 
[26.11.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; Daniela Marcinová] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22542632/pcr-testy-potvrdili-na-vychode-539-novych-nakazenych.html 

 
 

Na Covid-19 zomrelo ďalších 17 ľudí. Ag testami odhalili 748 infikovaných. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Počas stredy bolo na Slovensku vykonaných 10 723 vyšetrení PCR testami, 

spomedzi nich vyšlo pozitívne 1 953 vzoriek. 
Medzi nimi bolo 974 žien a 979 mužov. 
Pomer nakazených, odhalených touto formou, predstavuje 18,21 percenta. 
Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií a Ministerstvo zdravotníctva SR. 
Celkový počet potvrdených prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2 PCR testami je 101 257. 
Za uplynulý deň sa urobilo aj 17 162 antigénových testov, pozitívne vyšlo 748 z nich, čo predstavuje 4,36 

percenta. 
Pribudli aj úmrtia 
Vyliečilo sa ďalších 2 831 pacientov, takže ich celkový počet vzrástol na 56 378. 
Potvrdilo sa tiež 17 nových úmrtí na Covid-19, choroba si na Slovensku vyžiadala celkovo už 749 životov. 
V nemocniciach je hospitalizovaných 1 472 pozitívnych pacientov, z nich 101 leží na jednotkách intenzívnej 

starostlivosti a 118 osôb potrebuje podporu umelej pľúcnej ventilácie. 
Situácia na východe 
Na východnom Slovensku pribudlo za stredu 539 prípadov, pričom Košický kraj zaznamenal prírastok 237 

nakazených, v Prešovskom kraji ich bolo 302. 
Celoslovensky najviac nakazených pribudlo v Nitrianskom kraji (325). 
Medzi okresmi sa na prvom mieste v počte nových pozitívnych prípadov umiestnila Spišská Nová Ves (119), 

za ňou nasleduje Nitra (101) a Bratislava (93). 
Čísla boli vysoké aj v okresoch Poprad (57), Vranov nad Topľou (48), Košice (43), Prešov (43), Levoča (38), 

Stará Ľubovňa (38), Bardejov (21), Košice-okolie (21), Michalovce (20) či Trebišov (20). 
Menej nakazených evidujú za stredu v okresoch Kežmarok (16), Stropkov (11) a Svidník (10). 
Jednociferný prírastok zaznamenali v okresoch Sabinov (9), Gelnica (8), Snina (7), Humenné (4), Rožňava (4) 

a Sobrance (2). 
Štatistika za stredu 25. novembra 2020. (zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR) 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Vyšlo druhé číslo Katechetických ozvien v tomto školskom roku 
[26.11.2020; hlavnespravy.sk; Hlavné správy; 00:00; redakcia] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/vyslo-druhe-cislo-katechetickych-ozvien-v-tomto-skolskom-roku/2360540 

 
 

Spišská Nová Ves 26. novembra 2020 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS) 

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy vydal ďalšie číslo Katechetických ozvien, posledné v tomto 
kalendárnom roku 

Vyšlo druhé číslo Katechetických ozvien v tomto školskom roku 

https://korzar.sme.sk/c/22542632/pcr-testy-potvrdili-na-vychode-539-novych-nakazenych.html
https://www.hlavnespravy.sk/vyslo-druhe-cislo-katechetickych-ozvien-v-tomto-skolskom-roku/2360540


„Nové vydanie prináša info blok s podnetmi na adventnú prípravu, vyhodnotenie Recitačnej súťaže Piráti 
krásy a rôzne informácie k plánovaným podujatiam. Rozhovor sme venovali víťazom Diecéznej recitačnej súťaže 
Piráti krásy a položili sme im tri otázky, súvisiace s tohtoročnou témou,“ avizuje redakcia. 

V aktualitách sa rozlúčili s diecéznym biskupom Štefanom Sečkom, ktorý nás pred necelým mesiacom 
predišiel do večnosti. 

Vyšlo druhé číslo Katechetických ozvien v tomto školskom roku „Nájdete tu aj spracovanú tému evanjelizácie 
a v učení a pohľadoch pápežov sv. Jána Pavla II. a Benedikta XVI. Taktiež sme pripravili rôzne aktivity, pomôcky 
a vianočnú hru, ktoré vám môžu pomôcť pri inšpirácii v príprave na Vianoce. Záver vydania je venovaný 
katechézam a knižnej ponuke katechetického úradu,“ dodáva. 

Nové číslo časopisu Katechetické ozveny je možné nájsť na webovej stránke www.dkuspis.sk. Staršie čísla 
možnosť nájsť v archíve tejto stránky. 

Viac článkov a náboženskou tématikou nájdete v kategórii Svetonázor. 
Pošlite nám svoj príbeh s Bohom. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. V letohrádku Dardanely v Markušovciach začína Košický kraj s opravou 

suterénu 
[26.11.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / ROČ] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/v-letohradku-dardanely-v-markusovciach-zacina-kosicky-kraj-s-opravou-
suterenu/ 

 
 

ilustračné foto: TASR 
TASR / ROČ 
Kontakt 
redakcia@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v opravách letohrádku Dardanely v Markušovciach, ktorý spravuje 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Po rekonštrukcii strechy sa začína oprava prízemia a suterénu, ktorý je v 

havarijnom stave. Rekonštrukčné práce by sa mali začať v decembri, ich ukončenie je naplánované na jar 
budúceho roka, informoval vo štvrtok Úrad KSK. 

„Túto národnú kultúrnu pamiatku sme pred tromi rokmi prebrali so záväzkom vyrovnať investičný dlh a 
dokončiť jej rekonštrukciu. Sme radi, že do začiatku zimy sa nám podarilo dokončiť opravu strechy a poškodenej 
časti fasády. V zimných mesiacoch sa práce presunú do suterénu, ktorý momentálne nie je možné využívať pre 
vysokú vlhkosť a zatekanie. Na opravu tejto časti budovy vrátane prízemia sme vyčlenili z krajského rozpočtu 
170-tisíc eur,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. 

Suterén v havarijnom stave 
Práce sú rozdelené do dvoch etáp. V prvej prejde rekonštrukciou suterén, pričom na odvlhčenie priestorov 

bude použitá technológia chemickej drenáže. Zároveň bude stavba odizolovaná od spodnej vody. V druhej časti 
prác bude opravené prízemie historickej budovy. 

„Kraju patrí zo strany Múzea Spiša poďakovanie za pomoc, nakoľko od mája 2016, kedy bola stavba 
skolaudovaná a prevzatá od dodávateľa prác, nemohol byť suterén využívaný práve pre nadmernú vlhkosť, ktorá 
sa z roka na rok zhoršovala a vyústila do havarijného stavu. Veríme, že sa oprava podarí a po jej ukončení 
budeme môcť plnohodnotne využívať rozsiahle priestory suterénu tejto historickej pamiatky tak, ako to bolo 
pôvodne plánované. Využívať ho chceme napríklad na klubové a prednáškové aktivity, ale i na malé recepcie po 
koncertoch a stretnutia s umelcami,“ skonštatovala riaditeľka Múzea Spiša Zuzana Krempaská. 

Múzeum je pre verejnosť opätovne otvorené od 23. novembra. Aktuálne si v ňom návštevníci môžu pozrieť 
napríklad vzácnu expozíciu klávesových hudobných nástrojov, ktorá je doplnená o výstavu venovanú 250. výročiu 
narodenia Ludwiga van Beethovena. 

(TASR) 
reklamná správa 
Vodári si zaslúžia naše poďakovanie 
Časy koronakrízy priniesli aj nové typy hrdinov, ku ktorým bezpochyby patria i vodári. 
Zistite viac 
Zaujalo vás niečo vo vašom okolí? Napíšte nám na tipy@kosicednes.sk 

[Späť na obsah] 
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