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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  SLOVÁCI SI OBĽÚBILI DISKONT 

 [InStore; 10/2015; 18/12/2015; s.: 12,13; red ; Zaradenie: place] 

 

Pokým jednotka na našom trhu, spoločnosť Tesco, chytá druhý dych, jeho diskontní rivali Lidl a Kaufland (ktorý sa sám 

poziciuje ako hypermarket s diskontnými cenami), pokračujú v raste. Viac nám o situácii a vývoji na trhu povedal Ľubomír 

Drahovský, analytik z Agentúry pre prieskum trhu T.E.R. N.O. 

 

Zahraničným sieťam sa darí 

 

Celkové trţby obchodníkov TOP 30 obchodu v roku 2014 boli na úrovni 6 307,5 milióna, čo je index rastu oproti roku 

2013 12,6 %. Novinkou je, ţe výsledky sme začali uvádzať bez DPH, nakoľko ide o objektívnejšie hodnotenie. Viac ako 

70 % trţieb najsilnejšej skupiny generuje zahraničný obchod, zhruba 30 percentami sa podieľal na výsledku domáci 

obchod. Ukazuje sa, ţe nadnárodný obchod je dominantný a taktieţ ţe v našom prostredí je spotrebiteľom bliţšia filozofia 

nemeckého a rakúskeho maloobchodu, ako britského či francúzskeho. Spotrebiteľov oslovujú prijateľné ceny, čerstvosť a 

kvalita produktov. 

 

Keď sa pozrieme na konkrétne spoločnosti, v prvej desiatke je 5 domácich a 5 nadnárodných. Napriek poklesu trţieb v 

indexe o necelé 4 %, zostalo Tesco lídrom obchodu na Slovensku. Po depresii, ktorú malo v roku 2014, sa vracia s novou 

silou a so zmenenou filozofiou. Vidieť to na výsledkoch za prvý polrok roku 2015. Tesco siaha k tomu, na čo slovenský 

spotrebiteľ počúva, teda je v správnom čase na správnom mieste. Myslím si, ţe ešte posilní pozíciu formátov Tesco 
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Expres a Tesco Extra a pravdepodobne príde k vnútornému preformátovaniu ich hypermarketov (pozn. red. Svoje 

obchodné aktivity na Slovensku úplne ukončili bývalé hypermarkety Hypernova, dnes pariace pod Terno Group, v 

Bardejove, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, Rimavskej Sobote, Leviciach, Nových Zámkoch, vo Zvolene, v Dunajskej 

Strede, Lučenci, Prievidzi a Ruţomberku. Podobne Carrefour optimalizuje prevádzky a pravdepodobne plánuje radikálne 

zmenšenie plochy, či presťahovanie do menších priestorov. 

 

Dcéry Schwarz Gruppe dominujú 

 

Svoju pozíciu si výrazne posilnili dcéry Schwarz Gruppe, teda Lidl a Kaufland. Najmä Lidl dokázal, ţe formát obchodu, 

ktorý slovenskému spotrebiteľovi za posledné roky najviac vyhovuje, je diskont. Hoci sortiment je úzky, spotrebiteľ 

nachádza to, čo pri jedno a dvojdňových nákupoch očakáva. Oslovujú ho aj rýchla obmena o tovaru a dôraz na čerstvosť. 

Sortimentne silnejšia sestra Lidlu Kaufland svoje 3000-3500 m2 obchodné prevádzky zaradila do formátu hypermarketov 

a prispôsobila štruktúru tovarov tomu, čo sa od hypermarketov očakáva. Rozšírila svoju cieľovú skupinu okrem starších 

spotrebiteľov, ktorí intenzívne reagujú na letákové akcie, aj o mladšieho, modernejšieho zákazníka. Oslovuje ho ponukou 

praktického sortimentu, či uţ v non -food alebo food segmente a skúša to aj ponukou prémiových výrobkov vlastnej 

značky Exquisit. 

 

Billa trţbami nenarástla, ale ani výrazne v tomto ukazovali neklesla. Neklesol ani jej index rastu. Strategicky obsadila 

lukratívne miesta v obchodných centrách a tu ukazuje svoje superlatívy. Ukazuje, ako má vyzerať moderný supermarket 

z pohľadu dizajnu, kvality, aj z pohľadu štruktúry ponúkaného sortimentu. Na druhú stranu sú tu prevádzky mimo veľkých 

aglomerácií a mimo nákupných centier, ktoré ešte stále majú rezervy, čo je však často otázkou manaţmentu a personálu. 

 

Metro Cash & Carry sa po slabších rokoch dostalo do pozitívnejších čísel. Svoj podiel na tom má aj projekt podpory 

tradičného maloobchodu pod značkou Môj obchod, ktorý je doteraz na Slovensku zastúpený vyše 350 filiálkami. Pomoc v 

projekcii, v rozvojovom programe, poradenstvo či výhodnejšie ceny nákupu vo veľkoobchode, našli odozvu v radoch 

malých obchodníkov a vytvorili solídnu sieť partnerov, čo sa prejavilo aj na obchodných výsledkoch Metro (pozn. red. 

veľkoobchod Metro podľa skladby sortimentu zjavne dodáva aj do nových sietí potravín Malina a Delia). 

 

Domáce siete v medzinárodnej konkurencii 

 

Diligentia R. C. a Terno Group v sumárnom výsledku oboch firiem vystupujú v rebríčku TOP 30 ako najsilnejší domáci 

subjekt. Druhým výrazným hráčom v slovenskom potravinárskom maloobchode je Labaš aj so svojou značkou Fresh. 

Vlastná a franšizingová sieť uţ podľa webovej stránky freshobchod.sk zahŕňa vyše 790 predajní a dominuje najmä na 

východe krajiny. V prvej desiatke stabilne figuruje tieţ veľkoobchod GG Tabak, ktorý sa zaoberá importom a distribúciou 

cigariet. Jediným non -food predajcom v TOP 10 je slovenská sieť Nay, ktorá prešla zmenou vlastníckych vzťahov a 

pohltila v minulom orku sieť Elektro World. Desiatu priečku obsadila CBA Slovakia, ktorá so svojimi 340 prevádzkami a 

formátmi CENT Supermaket CBA, Diskont CBA a Potraviny CBA je najsilnejšou zloţkou entít pod frašízou CBA. 
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V druhej desiatke je väčšie zastúpenie non -food sortimentu s tým, ţe lídrom je Merkury Market, ktorý urobil výrazný 

posun v rozvoji siete aj v šírke sortimentu. Spotrebiteľ na Slovensku je zjavne nenáročný, a tak Merkury Market generoval 

index rastu aţ 24 %. V rebríčku nasleduje dm drogerie markt. Svojim nemeckým know -how a filozofiou, ponukou a 

kvalitou vlastných značiek a v neposlednom rade aj remodelingom predajní veľmi úspešne oslovuje najmä ţenskú časť 

populácie. 

 

V tabuľke sa posunula domáca spoločnosť Milk -Agro, ktorá má sieť 182 retailových prevádzok a ukazuje sa, ţe jej 

právom patrí miesto zhruba v strede rebríčka TOP 30. Za ňou nasleduje odchádzajúci bauMax, ktorý mal výsledky síce o 

5 % niţšie ako v roku 2013. V totálnom výpredaji však tento rok údajne generoval výsledky na úrovni celoročných trţieb z 

roku 2014, čo sa reálne ukáţe aţ vo výsledkoch za rok 2015. Podľa posledných overených informácií bude nový majiteľ, 

teda spoločnosť OBI, otvárať predajne aţ vo februári 2016. Keďţe OBI je orientovaný viac na DIY a na doplnky s tým 

súvisiace, správny štart a jeho načasovanie sú dôleţité pre dlhodobý úspech. 

 

Moţno povedať, ţe skupine COOP Jednota patrí takmer celá tretia desiatka TOP 30. Domáca sieť Stavmat Stavebniny je 

na 22 mieste s trţbami 60 miliónov eur, čo je opäť dôkazom, ţe stavebný boom sa premieta aj do maloobchodného 

predaja. Stavebninám sa darilo a vţdy dariť bude, lebo Slováci si veľa stavieb realizujú svojpomocne. Napokon v prvej 

dvadsiatke sú IKEA s nárastom 7 % a Hornbach s 8 %, čo môţe byť spôsobené čiastočne aj odchodom bauMaxu. 28 

priečku v rebríčku obsadil slovenský reťazec 101 drogérie, ktorý oslovuje zákazníkov najmä na vidieku, kde dokáţe 

ponúknuť správnu šírku a funkčnosť sortimentu. 

 

Vo formátoch, ktoré sú evidované v rámci TOP 30, dominujú samoobsluhy. Spôsobené to je úspešnou sieťou obchodov 

spotrebných druţstiev, ktorí samoobsluhy nazývajú ,,potraviny" (pozn. red. Nielsen ich eviduje ako predajne do 400 m2 ). 

Dosiahli podiel viac ako 45 %. Supermarkety majú 21 %, diskonty 8 %, hypermarkety 6% a iné formáty 15,8% podiel na 

štruktúre predajní. Celkovo agentúra T.E.R. N.O. hodnotila okolo 2500 predajní, ktoré patria do sietí obchodných 

spoločností, ktoré sú poziciované v rámci TOP 30. 

 

red 

 

foto: 

 

Ľubomír Drahovský 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  BILANCIA ROKU 2015 

 [InStore; 10/2015; 18/12/2015; s.: 8,9,10,11; Redakcia ; Zaradenie: place] 
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Zaţili sme turbulentný rok. Niektoré siete ukázali, ţe majú ťah na bránu, iné zasa konsolidovali. Potešiteľné je, ţe trh je 

zdravý, vstúpili naň noví hráči a ďalší vstup avizovali. Menej potešiteľné boli pokuty a zásahy štátu do trhového 

prostredia. 

 

JANUÁR 

 

Kaufland spustil prvýkrát kampaň aj v TV pri príleţitosti osláv 15 rokov na slovenskom trhu. Prvú predajňu otvorili v roku 

2000 v Poprade. 

 

dm drogerie markt oslavuje 20 rokov pôsobenia na Slovensku. V dvoch vlnách remodeluje všetky predajne za 2,5 milióna 

eur. 

 

Nový šéf britského Tesco Dave Lewis avizuje zmenu stratégie, veľké upratovanie dodávateľských vzťahov, predaje aktív 

a prepúšťanie. U nás dostalo Tesco miliónovú pokutu od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. 

 

Na nadnárodnej úrovni prebieha v Metro Cash & Carry proces reštrukturalizácie portfólia. Na Slovensku METRO a 

aliancia tradičných maloobchodníkov Môj obchod má po 3 rokoch fungovania 354 predajní. 

 

Billa spúšťa nový komunikačný koncept ,,Vyberie si kaţdý". 

 

KODYS SLOVENSKO(R), s.r.o. oslavuje 20 rokov na Slovensku. Pôsobí v oblasti systémov čiarových kódov, 

automatickej identifikácie a spracovania dát. 

 

FEBRUÁR 

 

Uplynulo 170 rokov od zaloţenia prvého druţstva na európskom kontinente učiteľom S. Jurkovičom. Členom druţstevnej 

únie SR je aj COOP Jednota Slovensko. 

 

MPSR zverejňuje rebríček reťazcov podľa podielu slovenských potravín. Otvára sa diskusia o patriotizme pri nakupovaní. 

 

Kaufland otvoril vo februári 4 predajne: na Patrónke v bratislavskej Karlovej Vsi, v Dúbravke, Šamoríne a vo Veľkom 

Krtíši. 

 

Tesco Akadémia mladých, on -line vzdelávací program, bol po tom, ako ho odskúšali stovky stredoškolákov, rozšírený aj 

na vysokoškolských študentov. 

 

Modernizácia stropov, výkladov a podlahy v najstaršej časti Avion Shopping Park za 5 miliónov eur.  

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

28. 12. 2015 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

Labaš, s. r. o. testuje v sieti systém Joya - prístroj, prostredníctvom ktorého si môţe zákazník blokovať tovar uţ počas 

nakupovania. 

 

COOP Jednota Nové Zámky, s. d., modernizovalo TEMPO Supermarket v Šuranoch. Novinkou je zavedenie 

elektronických LED TV cenoviek. 

 

MAREC 

 

COOP Jednota Slovensko spúšťa TV spot na podporu nákupnej karty. Tesco prichádza s kampaňou ,,Chutne a 

výhodne", ktorá doplní uţ beţiacu kampaň ,,Hravo a zdravo". 

 

Bol schválený Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave. Systém duálneho vzdelávania bol do slovenského školstva 

zavedený iba len tento rok. 

 

Poslanci schválili zákon o odpadoch. Za spracovanie tovaru bude zodpovedať výhradne jeho výrobca. 

 

3. logistické centrum Lidl na Slovensku stavajú v priemyselnej zóne Sereď - juh. Celkovo má mať 128 000 m2 z toho 52 

000 m2 bude zastavaná plocha. 

 

Tesco ohlásilo veľké prepúšťanie na manaţérskych pozíciách a zlúčenie manaţmentu v PL, ČR, SR a HU do jednej 

centrály. Vo fiškálnom roku na nadnárodnej úrovni vykázalo rekordnú stratu. 

 

COOP Jednota Nové Zámky, s.d. v obci prestavala formát MIX na Supermarket II. Rozšírený obchod má 240 m2. 

 

V Hainburgu odštartovali prevádzku NC Galleria Danubia. Medzi obchodmi je napr. C & A, Bipa, CCC, Colloseum a 

Deichman. 

 

APRÍL 

 

Vyše 100 kilogramov kokaínu náhodne našli v zásielke banánov pre supermarket Lidl v Prahe. Internetom v ČR a SR sa 

vzápätí začali šíriť virálne ţarty z celej kauzy. 

 

6. obchodné centrum KOCKA otvorila slovenská investičná skupina M -MARKET v Martine. Celkové náklady na 

rekonštrukciu 2 940 m2 úţitkovej plochy boli 1,3 milióna eur. 

 

Prvý Decathlon, francúzska sieť športových potrieb, otvára v zóne Bory Retail. 

 

Tesco dostalo tretiu miliónovú pokutu. Po Partizánskom a Spišskej Belej sa previnila prevádzka v Spišskej Novej Vsi. 
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Tesco otvára v Bratislave vo Vrakuni na Ţitavskej ulici Tesco Expres. 

 

Developerská skupina J & T RE oţivila projekt NC Eperia v obchodnej zóne na sídlisku Sekčov v Prešove. 

 

COOP Jednota Krupina ohlásila zvýšenie obratu o 2,2 % medziročne. K 163 predajniam chce pridať ďalšie v mestách, 

kde ešte nepôsobí. 

 

Lidl získal ocenenia MasterCard Obchodník s potravinami 2014 a MasterCard Obchodník roka 2014 - Cena verejnosti. 

Lidl uspel aj v kategórií Obchodník s potravinami. Na druhom mieste sa v tejto kategórií umiestnila dm drogerie markt, 

tretí bol Martinus. 

 

COOP Jednota Senica zvýšila medziročne maloobchodný obrat v 103 predajniach, o 1946 tisíc eur. V roku 2015 bolo 

najväčšou akciou rozšírenie a prerobenie predajne v Jablonici. 

 

Európske krajiny na základe novej smernice o obmedzení spotreby ,,tenkých igelitových tašiek" (s hrúbkou 0,015 aţ 0,05 

mm) dostali na výber: buď ich celoplošne spoplatnia, alebo budú postupne zniţovať ich spotrebu. 

 

MÁJ 

 

Obchodná zóna D2 Centrum pri obci Lozorno, začína výstavbou čerpacej stanice s obsluhou a predajňou o rozlohe 100 

m2, ktorú bude realizovať a prevádzkovať spoločnosť SMALL STATIONS, s. r. o. 

 

Otvárajú sa prvé Malina potraviny, ktorých ambíciou je otvoriť 100 prevádzok na Slovensku. Avizované sú mestá 

Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Kremnica, Detva, Zvolen a Trnava. Začína sa spoločenská diskusia o plytvaní 

potravinami. 

 

Aldi Süd, pod ktorú patrí harddiskontér Hofer priznáva, ţe mapuje potenciál zahraničných trhov vrátane Slovenska. 

 

Prieskum Dohliadač.sk na prelome apríla a mája v 12 košických predajniach s potravinami a drogériou. Kontroloval 240 

výrobkov z letákov a 36 z nich (15 %) v obchodoch nenašiel. Všetky vybrané akciové výrobky nemal podľa portálu na 

pulte ani jeden z 12 obchodov. 

 

Billa pokračuje v 2. vlne kampane Vitamani. 

 

V ţilinskom Baumaxe spadli na trojročné dieťa drevené hranoly. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie z prečinu usmrtenia a 

obvinil 45-ročného zamestnanca firmy. 
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Oţíva projekt Solivaria Prešov Retail Park developerskej spoločnosti ProjectConsulting. Plánovaná prenajímateľná 

plocha vyše 15 000 m2 má mať kotevného nájomcu Carrefour. 

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) podala podnet MPSR na Kaufland kvôli podozreniu na 

porušovanie Zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch. Malo ísť o mimoriadne poplatky od 

výrobcov potravín pri príleţitosti konania osláv 15. výročia pôsobenia Kauflandu na trhu. 

 

BILLA otvára moderné tréningové centrum v petrţalskej prevádzke. 

 

JÚN 

 

Zakladateľ siete Billa Karl Wlaschek zomrel vo veku 97 rokov. 

 

Obchodná zóna Pharos Park pri bratislavskom letisku má prvých nájomcov. Hobby market Bauhaus otvoril 4. júna a 

nasledovala 2. prevádzka Decathlon. 

 

V predajni Baťa v centre Bratislavy padli kusy stropu na zákazníkov. Doteraz je filiálka zatvorená. 

 

OC Vajnoria Bratislava otvorené. Na ploche 5 500 m2 sú obchody Tesco, dm drogerie markt, McDonald's, Pepco. 

Developer IS Properties preinvestoval 10 miliónov eur. 

 

Z Carrefouru si údajne dodávatelia odváţajú tovar. Oficiálne vyjadrenie na Facebooku firmy: ,,V súčasnej chvíli vedieme 

rokovania s jednotlivými dodávateľmi týkajúce sa optimalizácie sortimentu a predajnosti ich výrobkov." 

 

Objavujú sa prvé informácie, ţe jednotka na trhu sieť hobbymarketov Baumax končí a nahradí ju kupujúca strana, 

reťazec OBI. 

 

COOP Jednota Čadca otvorila v Povaţskej Bystrici svoj 2. supermarket s plochou 560 m2. 

 

Pekári avizujú zdraţovanie. Kaufland naopak optimalizáciou vlastných zdrojov zníţil cenu výrobku ,,roţok štandard 

pečivo beţné 40 g", na 5 centov. 

 

Lidl sa so slovenskými pekármi nedohodol a niektoré predajne na západnom Slovensku začal zásobovať z ČR. 

 

V reprezentatívnom prieskume ,,Vnímanie čerstvosti potravín", ktorý realizovala agentúra TNS, zvolili respondenti Lidl za 

víťaza. Následne reťazec spustil kampaň ,,Jednotka v čerstvosti". 
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Kofola kúpila WAD GROUP, ktorá je 40% vlastníkom WATER HOLDING. Tá je zasa 100% vlastníkom spoločností 

Slovenské pramene a ţriedla, a. s., Stredoslovenské ţriedla, a. s. a Zlatá studňa, s. r. o. 

 

Do kampane Tesco Misia Tučniakov z Madagaskaru sa zapojilo 614 škôl a 12 z nich uţ vyhralo výlet do jednej zo 

slovenských ZOO. Tesco otvorilo 55. obchod. V obci Nesvady.  

 

Kvôli zákonu o rebríčkoch so zastúpením slovenských potravín v obchodoch povinne zverejňovaných prevádzkami pri 

vstupe (nazývané aj Matovičove tabule) začala vyšetrovať Európska komisia. 

 

Otvorenie prevádzky Malina potraviny, Tomášikova 10, Bratislava. 

 

P3 odovzdal v parku P3 Ţilina firme DHL Parcel Slovensko nové distribučné centrum s plochou 2800 m2. 

 

JÚL 

 

Shell na 5. čerpacích staníc na Slovensku zaviedla koncept predaja kávy značky Starbucks on the go z automatu. 

 

Billa uvádza magazín Kulinarium spolu s on -line a off -line kampaňou. 

 

Hypermarkety Hypernova k 30. júnu 2015 ukončili svoje obchodné aktivity v Bardejove, Spišskej Novej Vsi, 

Michalovciach, Rimavskej Sobote, Leviciach, Nových Zámkoch a vo Zvolene. 

 

AUGUST 

 

Malina potraviny aj v komplexe Rozadol na Mliekarenskej 19 a v Petrţalke, na Záporoţskej 9. 

 

Tesco mení reklamnú agentúru. Made by Vaculík pokračuje v zastrešovaní digitálnej komunikácie, zvyšok pokrýva 

agentúra Ogilvy & Mather, resp. na Slovensku Istropolitana Ogilvy. Tesco spustilo Kampaň ,,Vďaka učiteľom". Nadväzuje 

ňou na minuloročný Tesco Prvý on -line diktát. 

 

Otvorenie City Arena Trnava. NC má na ploche 29 000 m2 108 prevádzok, napr. Billa, Reserved, CCC, Ecco, A3 Sport, 

Dráčik, dm drogerie, Fann, Panta Rhei a ďalšie. Euro Max Slovakia preinvestoval 80 miliónov eur a štát prispel dotáciou 

13 miliónov eur na štadión Antona Malatinského. 

 

Do Lidlu sa vracajú figúrky Stikeez aj s novou kampaňou. 

 

Dopravný úrad zverejnil nové pravidlá pre pouţívanie dronov s platnosťou od 19. 8. 2015. Zásadnou úpravou je 

povinnosť vlastniť letecké povolenie s dĺţkou platnosti 12 mesiacov, pričom poplatok je aţ 600 eur. 
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43-ročný muţ z okresu Banská Bystrica ochorel v noci z 11. na 12. augusta na botulizmus. Podozrenie padlo na cícerovú 

nátierku výrobcu Alfa Bio (Lunter), ktorú pacient konzumoval. Nepotvrdilo sa to, no napriek tomu napáchala negatívna 

medializácia firme značné škody. 

 

Tesco Finančné sluţby má novú kampaň. Predstavuje 2 základné hodnoty transparentnosť a výhodnosť. 

 

Lidl avizuje, ţe uţ koncom septembra budú mať zákazníci okrem vozíkov k dispozícii aj menšie nákupné košíky. 

 

SEPTEMBER 

 

Svoju najväčšiu predajňu v SR (14 000 m2) otvára Sconto nábytok v obchodnej zóne Pharos Park. 

 

Na Slovensku vznikla 1. trieda duálneho vzdelávania v odbore obchod a cestovný ruch. Do triedy na SOŠ Samuela 

Jurkoviča v Bratislave nastúpilo 20 ţiakov. Ročník sa podarilo otvoriť vďaka spolupráci školy, dm drogerie markt a Tesco. 

 

10. Malina potraviny. Budova Park One. 

 

Billa stiahla z predaja sušené slivky z Čile na podnet Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR ktorá zistila, ţe 

výrobok obsahuje oxid siričitý. 

 

CBA Slovakia, a. s. otvorila remodelovanú prevádzku Diskont CBA v Lučenci s plochou 1073 m2. 

 

Slovnaft spustil kampaň ,,Poctivá domáca ponuka", predaj domácich potravín vo svojej sieti viac ako 250 čerpacích 

staníc.  

 

Lidl mimoriadne zvyšuje platy, v priemere o 5,2 %. Bude meniť aj dizajn predajní. 

 

Takmer 25 000 m2 predajnej plochy a 70 obchodníkov so zameraním na nábytok a vybavenie domácností avizuje 

centrum M2. Developerská spoločnosť Všetko pre bývanie, a. s. ju umiestnila do časti objektu NC na Zlatých Pieskoch. 

 

OKTÓBER 

 

Akcionári rozhodli, ţe Tesco zo Slovenska neodíde. 

 

Nová distribučná plocha METRO Bory s rozlohou 2 500 m2 (pôvodne 600 m2), poskytne priestor pre 2000 top artiklov pre 

zákazníkov HoReCa a maloobchod. Rozšírenie stálo 2,5 milióna eur. 
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Prešovská sieť predajní Milk -Agro expanduje smerom na západ Slovenska. 

 

Za posledný rok otvárali v priemere 1 predajňu za mesiac. 

 

Hej.sk začína vyuţívať nový centrálny sklad pri Senci s rozlohou 6 000 m2.  

 

Umoţňuje uskladniť viac ako 20 000 tovarových poloţiek. 

 

Do platnosti vstúpila niţšia DPH (z 20 % na 10%) na vybrané potraviny.  

 

Lidl a Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v otvorili vzdelávací projekt Retail Academy. 

 

COOP Jednota Nové Zámky, s.d. spúšťa mobilnú aplikáciu, ktorá uľahčuje nakupovanie. 

 

Retro týţdeň v Lidli vyvolal ohlas u zákazníkov aj médií. 

 

MasterCard uviedol na Slovensku, ako v prvej krajne na svete, program Priceless Specials. Sľubuje si od neho 

nahradenie beţných maloobchodných vernostných kariet. 

 

Otvorenie OC Forum Poprad na ploche 22 000 m2. Developer Multi preinvestoval 48 miliónov eur. Medzi 100 obchodmi 

sú značky ako, Apple Store, supermarket Tesco, H & M, C & A, Lindex, New Yorker, Reserved, Intersport, Planeo 

Elektro, dm drogerie markt, Martinus, Tchibo (13. predajňa v SR), Dráčik a ďalšie sluţby. 

 

Kaufland dostal ocenenie Zodpovedný predajca 2015 a otvára v Košiciach v m.č. Nad jazerom 58. obchodný dom s 

plochou 5700 m2. 

 

13. októbra uplynulo 20 rokov, odkedy McDonald´s otvoril prvú filiálku v SR. Bolo to v Banskej Bystrici. Dnes má 30 

pobočiek.  

 

Výrobca Tradičných piškót Opavia firma Mondeléz presťahovala začiatkom roka výrobu z Opavy do Poľska. Spotrebitelia 

aj nezávislé testy preukázali zmenený tvar, farbu a aj chuť piškót. 

 

Otvorenie renovovaného Auparku v Bratislave. Unibail-Rodamco doň investoval 15,5 milióna eur.  

 

Terno Group, k. s., uzatvára hypermarkety Hypernova aj v Dunajskej Strede, Lučenci, Prievidzi a Ruţomberku. 

 

NOVEMBER 
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Kaufland uvádza novú privátnu značku EXQUISIT. 

 

Fornetti Slovakia, s.r.o. sa mení na Minit Slovakia, s.r.o. a rebranduje prevádzky.  

 

COOP Jednota Nové Zámky, s.d. otvorila nový Supermarket v obci Kameničná. Projekt vznikol ,,na zelenej lúke" a na 

ploche 320 m2 ponúka 3 900 tovarových poloţiek. 

 

Výroba Coca-Cola HBC SR v Lúke pri Piešťanoch končí. O prácu príde 107 ľudí. 

 

Terno, Moja samoška a Hypernova prichádzajú s veľkou vianočnou súťaţou. Hlavnou výhrou je 50 000 eur v hotovosti. 

 

Tesco v SR od 1:11. končí s nonsto predajom. Otvorené budú od 6. do 24. hodiny. 

 

Lidl otvoril svoju 124. predajňu. V Piešťanoch. 

 

Developer HB Reavis odhalil plány prestavby autobusovej stanice Mlynské Nivy. Celková prenajímateľná plocha má byť 

cca 30 000 m2 a pribudnú obchody na rýchle nákupy, drogéria či supermarket. 

 

7. OC KOCKA s plochou 2786 m2 otvorená v Roţňave. M-Market, a.s. preinvestoval 1,3 milióna eur.  

 

V Oščadnici otvorili nový Supermarket II COOP Jednota Čadca. Ide v poradí o 100. predajňu a zároveň 30. tzv. vidiecky 

supermarket. Na ploche 320 m2 je k dispozícii 4000 tovarových poloţiek. 

 

Firma Goodman podpísala nájomnú zmluvu o prenájme 12 000 m2 so spoločnosťou Alza.cz v Goodman Senec Logistics 

Centre. 

 

57. supermarket a celkovo 160. obchodná jednotka Tesco v SR otvorená v Kútoch.  

 

Sieť Baumax je po likvidačných výpredajoch zatvorená. Znovu otvorí aţ pod novou značkou OBI vo februári 2016. 

 

DECEMBER 

 

V obci Nededza otvorila nový Supermarket COOP Jednota Ţilina. Pôvodné Potraviny rozšírili na220 m2 a vybavili LCD 

obrazovkami v sekcii ovocia a zeleniny.  

 

Avizované zatvorenie ďalšej predajne Hypernova v Ruţomberku k 31. 1. 2016 

 

Tesco vydalo pre slovenský trh lifestylový štvrťročník Tesco magazín v náklade 50 000 ks.  
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Farmársky obchod Sklizeno bude otvorený v Bratislave v roku 2016 pod názvom Ozajstné jedlo - Sklizeno. Nový reťazec 

Delia štartuje 1. prevádzkou na Galvaniho 15/B v Bratislave.  

 

Nórska firma Orkla podpísala zmluvu o kúpe českého výrobcu potravín Hamé za 175 miliónov eur. Predaj musia schváliť 

protimonopolné úrady. Orkla vlastní v ČR aj spoločnosť Vitana. 

 

Skupina VGP rozbehla spoluprácu so spoločnosťou Starland Holding, a. s., ktorá lokalitu pri Senci s obchodným názvom 

PARK CITY Triblavina pripravuje. VGP v rámci III. Zóny územia plánuje vybudovať logistické a výrobné areály s celkovou 

prenajímateľnou plochou 250 000 m2. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Po odchode z Handlovej chce extraligu dotiahnuť do Ţiaru nad Hronom 

 [Hornonitrianske noviny; 50/2015,51/2015; 21/12/2015; s.: 40; IVAN MRIŠKA ; Zaradenie: ŠPORT / INZERCIA] 

 

Handlovčan Karol Kučera je kormidelníkom basketbalového klubu v Ţiari, s ktorým by sa rád dostal do najvyššej 

slovenskej súťaţe. 

 

HANDLOVÁ. Jeho zverenci majú za sebou úvodné zápasy v prvej lige východ, v ktorých podali pomerne solídne výkony. 

Muţstvo pod vedením skúseného trénera Kučeru má potenciál, na čo zareagovali aj diváci, ktorých do zrekonštruovanej 

haly chodí stále viac. "Ambíciou je postup do prvej osmičky, kde by sme sa chceli pobiť o čo najlepšie umiestnenie," o 

cieľoch na túto sezónu povedal Kučera, no prezradil aj niečo viac. "Do Ţiaru som prišiel s cieľom vybojovať extraligu. 

Nebude to ale jednoduché, veď pozrime sa na Karlovku, ktorá budovala tím tri aţ štyri roky. Príleţitosť tu však je, keď 

vydrţíme všetci od hráčov, trénera, funkcionárov či vedenia mesta, máme šancu," prezradil ambiciózny a sympatický 

tréner. Ak by sa to podarilo, Kučera by v najvyššej súťaţi staval najmä na domácich odchovancoch. "Máme krásnu novú 

športovú halu, kde môţeme hrať, takţe treba zabojovať. Je tu generácia hráčov okolo kapitána Tomáša Fábryho, ktorí 

majú 23-26 rokov plus mladí hráči ako Kadáši – 16 rokov, Kašša, Košťál, Skladan – 19 rokov, ktorí by si radi zahrali 

najvyššiu súťaţ. Bodaj by sa nám to podarilo, a tak skúsme spraviť preto všetko, pretoţe potenciál tu je," vyzval. 

Popredné slovenské kluby ako Inter Bratislava, BC Prievidza, MBK Komárno majú muţstvá zloţené najmä zo 

zahraničných legionárov, čo však nie je cesta pre trénera z Handlovej. Rád by išiel v stopách spomínanej bratislavskej 

Karlovky. "Samozrejme, nebudeme hrať o titul majstra Slovenska, ale pobiť sa s muţstvami ako Spišská Nová Ves či 

Nitra, bude pre nás veľkou cťou," dodal. Muţstvo MŠK BK Ţiar nad Hronomsa tvorí pribliţne druhý rok a uţ teraz ukazuje 

veľkú kvalitu. Do tímu sa vrátil Tomáš Nemčok, muţstvo po zranení vystuţil talentovaný rozohrávač Martin Matejčík, ktorý 

odohral mnoţstvo zápasov za reprezentačné výbery Slovenka. "Sú tu aj mnohí ďalší chlapci, ktorí majú potenciál. 

Tvoríme muţstvo, ktoré by malo ďalšiu sezónu či dve hrať pokope a tam by sme mali ukázať výsledky. Naše ciele sú teda 

jasné, uvidíme, čo bude ďalej, pretoţe všetko záleţí iba od chlapcov," uzavrel kouč ţiarskych basketbalistov Karol 

Kučera. 
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IVAN MRIŠKA 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Psičkári v Spišskej Novej Vsi sa konečne dočkali niţších poplatkov 

 [korzar.sme.sk; 23/12/2015; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8107193/psickari-v-spisskej-novej-vsi-sa-konecne-dockali-nizsich-poplatkov.html 

 

Spišská Nová Ves príde o nelichotivé prvenstvo najvyššej dane za psa na Slovensku. Majitelia psov v bytoch zaplatia na 

budúci rok o 20 eur menej. Rozhodli o tom poslanci na decembrovom zastupiteľstve. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Mestskí poslanci v Spišskej Novej Vsi sa na decembrovom zasadnutí zaoberali nariadením o 

miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady na území mesta. 

 

Riešili aj daň za psa chovaného v bytových domoch na rok 2016. 

 

Ústretový krok 

 

Psičkári neraz kritizovali mesto za vysokú sadzbu, ktorá predstavovala 70 eur. Svojou výškou patrila k najvyššie 

vyrúbeným daniam na Slovensku. 

 

Poslanci ju schválili pred šiestimi rokmi. Samospráva teraz vyšla majiteľom v ústrety a navrhla sadzbu 50 eur. 

 

Táto zmena sa dotkne okolo 470 obyvateľov v meste. 

 

Poslanec Adnan Akram (Sieť) podporil predloţený návrh. 

 

"Zníţenie dane za psa chovaného v byte na 50 eur spravodlivo upraví výšku dane na úroveň ostatných miest na 

Slovensku. Tento ústretový krok sa ale musí odraziť v správaní majiteľov psov, ktorí si budú zodpovedne plniť povinnosti 

vo vzťahu k mestu," zdôraznil Akram. 

 

Poslanci schválili nariadenie jednomyseľne. 

 

Mesto plánuje ďalší veľkorysý zámer. 

 

Na budúci rok pripravuje úľavu, ktorá sa bude dotýkať oslobodenia dane za psov v prvom roku, pokiaľ si ho majiteľ 

zoberie z odchytového zariadenia pre túlavé psy. 

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8107193/psickari-v-spisskej-novej-vsi-sa-konecne-dockali-nizsich-poplatkov.html
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1.5.  Víťazka získala 33 nových darcov 

 [pravda.sk; 23/12/2015; bs ; Zaradenie: Zdravie] 

http://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/378016-vitazka-ziskala-33-novych-darcov/ 

 

Od apríla do novembra sa na našich stránkach uskutočnila čitateľská hra k seriálu Tisíc a jedna kvapka na podporu 

darcovstva krvi. Jej vyhlasovateľmi bol mesačník Dobré zdravie denníka Pravda a zdravotná poisťovňa Dôvera v rámci 

svojho projektu www.mojakrvnaskupina.sk. 

 

 Diana Schutzová a výherkyňa Viera Tobiašová (vpravo). 

 Autor - archív Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi 

 

 Výherkyňami súťaţe sa stali tri dámy. Dve z nich darovali krv po prvýkrát, čím splnili podmienku stať sa prvodarcom. 

Učiteľka na strednej škole, konkrétne v Hotelovej akadémii v Spišskej Novej Vsi, Mgr. Viera Tobiašová splnila inú 

súťaţnú podmienku. V predpísanom časovom období sa jej podarilo získať čo najviac prvodarcov, čiţe pomohla 

zorganizovať odber krvi. Prispela tak povestnou "kvapkou" k záchrane ľudských ţivotov. Na jej popud v termíne 

vyhlásenia súťaţe prišlo darovať krv 33 nových darcov z radov študentov Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi. 

 

 "S radosťou sa zapájam do súťaţe Tisíc a jedna kvapka. V našej škole uţ 20 rokov pracuje Klub dobrovoľných darcov. 

Ako vedúca tohto klubu kaţdý rok presviedčam a privádzam na odber krvi v Spišskej Novej Vsi našich ţiakov. Kaţdý rok 

získam aspoň 20 prvodarcov. V tomto školskom roku sme sa uţ zúčastnili na kampani Vyhrň si rukávy pre dobrú vec a vo 

februári pôjdeme na Valentínsku kvapku krvi. Okrem toho ostatní darcovia chodia darovať krv pravidelne kaţdé tri 

mesiace," napísala nám pani Viera. Ona sama je drţiteľkou Zlatej Janského plakety za darcovstvo krvi. 

 

 Vzhľadom na to, ţe študenti nemajú moţnosť počas štúdia získať nijakú z Janského plakiet, vedenie školy spoločne so 

ZRPŠ uţ desať rokov oceňuje dobrovoľných darcov Plaketami Hotelovej akadémie. "V minulom roku sme ocenili 58 

študentov, z toho 29 prvodarcov. 

 

 Novoveskej nemocnici sme naplnili 79 krvných vakov," pochválila svojich zverencov Viera Tobiašová. Za dva odbery 

študenti získajú bronzovú, za štyri striebornú a za päť a viac odberov zlatú Plaketu Hotelovej akadémie. "Pomôcť človeku, 

to je to, čo nás spája. Spolu si navzájom pomáhame a povzbudzujeme sa. A prečo to vlastne robíme? Pre ten nádherný 

pocit spolupatričnosti a teplo v duši, ktoré sa v nás rozlieva pri pomyslení, ţe svojou kvapkou sme prinavrátili zdravie či 

ţivot človeku," dodáva. 

 

 Výherkyne súťaţe Tisíc a jedna kvapka 

 

 Viera Tobiašová, Spišská Nová Ves 

 

http://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/378016-vitazka-ziskala-33-novych-darcov/
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 Petronela Gaţová, Dolné Sŕnie – prvodarkyňa 

 

 Lenka Jašíčková, Nitra – prvodarkyňa 

 

 Čo získavajú výherkyne 

 

 Výherkyne získavajú víkendový pobyt (3 dni/2 noci) pre dve osoby v luxusnej dvojlôţkovej izbe liečebného domu Poľana 

v Brusne s plnou penziou, vstupnou prehliadkou a troma liečebnými procedúrami denne. Okrem toho budú mať 

neobmedzený vstup do fitnes, bazéna a parného kúpeľa. 

 

 &COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Topoľčanci stratili dôleţité body: Rozhodujúci gól v Detve padol 13 sekúnd pred koncom 

 [topolcany.dnes24.sk; 23/12/2015; Katarína Jankeje ; Zaradenie: Topoľčany] 

http://topolcany.dnes24.sk/topolcanci-stratili-dolezite-body-rozhoduju-gol-v-detve-padol-13-sekund-pred-koncom-225032 

 

 Zápasy s Detvou našim hokejistom ţiaľ nevychádzajú. V sezóne sa s ňou Topoľčanci stretli uţ niekoľkokrát, no vţdy bez 

úspechu. Tentokrát Detva vyhrala naozaj tesne. 

 

Lepšie sa chopili úvodu domáci hráči, počas prvej tretiny viackrát ohrozili topoľčiansku bránu, šance však ostali 

nevyuţité. Druhá časť mala podobný scenár, Detve sa podarilo otvoriť skóre aţ v 36. minúte. (1:0). Zverenci trénera 

Miroslava Nemčeka vyuţili v tretej tretine presilovú hru, v 49. minúte dorovnal Pavlíček na 1:1. 

 

Aj napriek veľkej snahe, sa Topoľčancom výsledok udrţať nepodarilo. 13 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času 

totiţ domáci rozhodli o víťazstve Detvy 2:1. 

 

HC Topoľčany sa aj po prehre drţí na ôsmej priečke, Spišská Nová Ves však na našich hokejistov stráca iba jediný bod. 

Prvá liga bude pre Topoľčancov pokračovať aj medzi sviatkami, v pondelok 28. decembra doma privítajú Humenné a 30. 

decembra zase Michalovce. 

 

HC 07 Detva – HC Topoľčany 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) 

 

Góly: 36. Fekiač, 60. Hajnik – 49. Pavlíček. 

 

Môţe vás zaujímať: 

 

Domáci duel Topoľčancom nevyšiel: Nové Zámky nám nedovolili ani gól 

http://topolcany.dnes24.sk/topolcanci-stratili-dolezite-body-rozhoduju-gol-v-detve-padol-13-sekund-pred-koncom-225032
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Dramatický súboj na palubovke súpera: Ţochári po výhre vedú tabuľku! 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Na poţiar upozornil pes 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 23/12/2015;  Monika Bruteničová; Zaradenie: z domova] 

 

Monika Bruteničová, moderátorka: "V Spišskej Novej Vsi bolo v noci horúco, pri rodinnom dome sa rozhorelo 

uskladnené drevo. Na poţiar upozornil susedov pes, keďţe v dome nikto nebol. Plamene sa rozšírili aţ na vedľa stojacu 

garáţ, ale hasiči ich pomerne rýchlo skrotili. Úmyselné zapálenie nevylučujú." 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Humor od vás, pre vás 

 [korzar.sme.sk; 24/12/2015; red. ; Zaradenie: Humor] 

http://korzar.sme.sk/c/8108955/humor-od-vas-pre-vas.html 

 

Šéf hovorí svojej sekretárke: 

 

- Svetlanka, zastavte sa u mňa dnes večer, budeme hovoriť o vašom plate. 

 

- Ďakujem za pozvanie, pán riaditeľ, s radosťou prídem. Len vás chcem upozorniť, ţe na túto tému sme súloţili uţ minulú 

sobotu. 

 

- Keď som listoval v novinách, našiel som tam zaujímavý článok o tom, ţe muţi strácajú pamäťové bunky rýchlejšie ako 

ţeny - hovorí muţ manţelke. 

 

- Určite je to pravda, - vraví ona. - Uţ mi to hovoríš tretíkrát. 

 

Ján Gmiter, Medzilaborce 

 

- Nemali ste v poslednom čase styk s nejakou neznámou osobou? - pýta sa koţný lekár pána Nováka. 

 

- S neznámou osobou? Kdeţe, tú pozná celé mesto! 

http://korzar.sme.sk/c/8108955/humor-od-vas-pre-vas.html
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Júlia Baranová, Poprad 

 

Pred bránou do neba sa stretnú farár a šofér autobusu. Svätý Peter otvorí a farár sa tlačí dnu. Peter ho však zastaví: 

 

– Ty patríš do očistca. Keď si kázal, všetci spali, ale keď šofér jazdil, všetci sa modlili. 

 

Manţelka hovorí manţelovi: 

 

– Nezdá sa ti, ţe šikanuješ nášho syna? 

 

– A ktorého? Ferka, Joţka... či toho tučného? 

 

- Veď sme vás na hodinu prepustili! - kričí stavbyvedúci na Deţa. - Ako to, ţe ste zasa tu?! 

 

- Hodina uţ predsa uplynula... 

 

Štefan Dovica, Gemerská Poloma 

 

- Včera som v antikvariáte kúpil knihu Ako sa stať milionárom, ale aţ doma som zbadal, ţe z nej polovica chýba. 

 

- To nič, veď aj pol milióna je voľačo... 

 

Elena Soľaková, Spišská Nová Ves 

 

Novomanţelka na svadobnej ceste: 

 

– Joj, drahý, do toho hotela nie! Tu strašne vŕzgajú postele! 

 

Ladislav Vernarský, Prešov 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Čo zaujímavé priniesol na Slovensku druhý štvrťrok 2015? 

 [teraz.sk; 24/12/2015; TASR ] 

http://www.teraz.sk/magazin/vyberova-chronologia-top-udalosti-k/172375-clanok.html 

 

Premiéra R. Fica na prvého apríla vystriedal jeho čašník, dozvedeli sme sa meno tohtoročnej kráľovnej krásy a okrem 

iného zakvitla aj 700-ročná lipa kráľa Mateja... 

http://www.teraz.sk/magazin/vyberova-chronologia-top-udalosti-k/172375-clanok.html
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Mozaika zaujímavostí a kuriozít zo Slovenska v roku 2015. Foto: Teraz.sk 

 

Bratislava 24. decembra (TASR) - Prinášame vám výberovú chronológiu TOP udalostí, kuriozít a zaujímavostí týkajúcich 

sa Slovenskej republiky v roku 2015. Chronológia je delená na štyri časti - štvrťroky. 

 

APRÍL 

 

1. apríla – Začiatok zasadnutia vlády SR sa niesol v menej váţnom duchu. Rokovanie neotvoril premiér Robert Fico, ale 

jeho osobný čašník Jozef Ivančík. "Cítil som sa ako premiér, nie som síce taký bohatý, ale bolo to o.k.," opísal svoje 

pocity. "Otváram rokovanie vlády," uviedol Ivančík pred ministrami. Podľa jeho slov boli niektorí zaskočení tým, ţe ich má 

viesť čašník. "Mali na mňa otázky, na ktoré som nevedel odpovedať, ale snaţil som sa," pokračoval Ivančík, ktorý kaţdý 

deň obsluhuje predsedu vlády. Podľa jeho slov ho preto veľmi dobre pozná, rovnako aj ostatných ministrov. "Všetci sú 

vtipní, ja sa s nimi stretávam denno-denne, keď sú u premiéra," doplnil.Prvoaprílové zasadnutie vlády SR 1. apríla 2015 v 

Bratislave. Na mieste premiéra sedí časník (druhý sprava). Vľavo podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a 

európskych záleţitostí SR Miroslav Lajčák, druhý zľava podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kaţimír a vpravo 

štátny tajomník ministerstva vnútra Marián Saloň. Foto: TASR - Pavel Neubauer 

 

10. apríla – Rôzne tradičné i netradičné podoby klobúkov zo sveta prezentovala výstava v košickom obchodnom centre 

na Námestí osloboditeľov. Na výstave Drţte si klobúky! moţno videli tie, ktoré nosia dámy vo VIP priestoroch 

najslávnejších svetových dostihov vo Veľkej Británii, USA a Austrálii. V expozícii mal svetovú premiéru unikátny model s 

bryndzovými haluškami. 

 

17. apríla – Prvé poštové známky zobrazujúce parné rušne Albatros a Ušatá, ktoré slávnostne inaugurovali v priestoroch 

ţelezničnej stanice v Prievidzi, symbolicky vyslali do sveta poštovými holubmi. Známky najskôr opečiatkovali 

príleţitostnými pečiatkami, priviazali holubom o nohy a vypustili. "Pripomenuli sme si tak historickú formu posielania 

správ, ešte dávno pred vytlačením prvej poštovej známky," konštatovala Jana Oswaldová, ktorá jedného z holubov 

vypustila. Obe poštové známky vyšli v edícii Slovenskej pošty Technické pamiatky. 

 

Na snímke známka, na ktorej je zobrazený parný rušeň Albatros s nominálnou hodnotou 0,45 eura. Foto: TASR 

 

17. apríla - V silnej konkurencii 35 súťaţiacich z celého sveta získal prvé miesto na prestíţnej World Aeropress 

Championship v americkom Seattli slovenský tohtoročný šampión, Trnavčan Lukáš Záhradník. Reprezentoval 

komárňanskú spoločnosť Green Plantation. "Káva je moja ţivotná vášeň. Vďaka slovenskej praţiarni kávy som našiel to, 

čomu sa venujem celým svojím srdcom. Aeropress šampionát je toho dôkazom. Ak dáte do kávy dušu, bude chutiť 

svetovo," konštatoval majster sveta. 
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19. apríla – Do vivária Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre pribudli nové druhy ţivočíchov. Osem ţiab 

- pralesničiek zlatých a pralesničiek farbiarskych a po jednom chovnom páre jašteríc tangerských a uţoviek mexických 

dala viváriu v rámci zahraničnej spolupráce Zoologická a botanická záhrada v Plzni, informovala Renáta Chosraviová z 

SPU. Vivárium, ktoré je súčasťou Botanickej záhrady SPU, slúţi prioritne na účely ochrany vybraných a chránených 

druhov ţivočíchov. V súčasnosti je v ňom umiestnených 230 zvierat 73 druhov, väčšinu tvoria plazy. 

 

23. apríla - V bratislavskom Ruţinove spustili do prevádzky známu Fontánu pre Zuzanu na Kupeckého ulici. Okrem nej 

začala opätovne fungovať aj fontána Milenci na Dulovom námestí. Bude v prevádzke polovica z ôsmich fontán, ktoré 

budú tohto roku spríjemňovať prostredie Ruţinova. 

 

Zrekonštruovaná fontána z filmu Fontána pre Zuzanu, archívne foto. Foto: TASR - Tomáš Halász 

 

25. apríla – Lujza Straková z Banskej Bystrice sa v bratislavskej Incheba aréne stala novou kráľovnou krásy Miss 

Slovensko 2015. V jubilejnom 20. ročníku tejto prestíţnej súťaţe o tom rozhodla odborná porota na čele s riaditeľkou 

súťaţe Karolínou Chomistekovou. 

 

Z oficiálneho predstavenia dvanástich finalistiek súťaţe Miss Slovensko 2015. Na snímke finalistka Lujza Straková. 

Bratislava, archívne foto z 8. februára 2015 Foto: TASR - Michal Svítok 

 

MÁJ 

 

1. mája - Krstom malej samičky gibona zlatolíceho otvorila Zoologická záhrada tohtoročnú letnú sezónu. Malá opička 

dostala meno Liči a jej krstným otcom sa stal štátny tajomník Ministerstva ţivotného prostredia SR Vojtech Ferencz. Ako 

priblíţil vedúci zoologického úseku Peter Lupták, gibony sú malé ľudoopy, ktoré bojnická zoo chová uţ od 90. rokov. 

"Čakali sme 20 rokov, kým sa nám podarilo dosiahnuť prvý odchov, bolo to v roku 2008. Dnes je to uţ mláďa s 

poradovým číslom štyri," doplnil.Mladej samičke dali meno vietnamské Kim, pretoţe tieto zvieratá pochádzajú z práve z 

tejto časti Ázie. Na snímke matka Lily a malá Kim. Foto: TASR - Pavol Remiaš 

 

3. mája - Najdlhšiu zmenšeninu ţelezničných tratí na Slovensku, v mierke 1:87, ktorá merala aţ 250 metrov, zostavili v 

priestoroch zimného štadióna v Prievidzi ţelezniční modelári z celého Slovenska a Česka. Návštevníci si mohli pozrieť aj 

výstavu funkčných modelov áut, lodí, ponoriek, vojenskej techniky a lietadiel. Uskutočnil sa tam 11. ročník Stretnutia 

ţelezničných modelárov a 2. ročník Hornonitrianskeho modelárskeho dňa, ktorý zorganizovali členovia Zdruţenia 

technických a športových činností v Bojniciach. Obria ţelezničná trať zostavená z modelov siedmich klubov ţelezničných 

modelárov mala dovedna 11 staníc a niekoľko zastávok s vernými kópiami budov a koľajísk i okolitej prírody. Na snímke 

časť trate. Foto: TASR - Pavol Remiaš 

 

9. mája – Spanilá jazda majiteľov historických automobilov Škoda 1000 MB cez Novohrad a Gemer vyvrcholila podvečer 

v Hnúšti. Na veterány, ktoré ich majitelia vystavili na Námestí J. Francisciho, sa prišlo pozrieť niekoľko stoviek ľudí. "V 
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tomto roku sme usporiadali uţ piaty ročník stretnutia priaznivcov Škody 1000 MB a príbuzných verzií. Celkovo bolo 

vyrobených aţ 440.000 kusov týchto vozidiel," informoval organizátor zrazu Ondrej Tausberik. Ako dodal, išlo o autá zo 

60. rokov, takţe aj maximálne rýchlosti zodpovedajú konštrukcii. 

 

10. mája – Súťaţou krásy vyvrcholilo v centre Košíc dvojdňové medzinárodné stretnutie historických vozidiel Cassovia 

Retro 2015. Na Hlavnej ulici početní návštevníci obdivovali viac ako 90 vystavených historických áut a motocyklov 

najrôznejších značiek. Spestrením uţ 13. ročníka podujatia boli tri staršie autobusy, ktoré poskytol dopravný podnik 

mesta. Z najstarších veteránov pútali pozornosť napríklad legendárny Ford–T z roku 1926, Aero 500 či Tatra 30 z roku 

1927, ktorá slúţila ako taxík vo Vysokých Tatrách. Dobovú atmosféru dotvárali aj ich majitelia odetí v historickom 

oblečení.Z medzinárodného stretnutia motorových vozidiel Cassovia Retro v centre Košíc na Hlavnej ulici, archívne foto z 

11. mája 2014. Foto: TASR - Milan Kapusta 

 

14. mája - Jedinečnú zbierku hygienicky balených cukrov zozbieraných z celého sveta ponúkala výstava Cukor-cukrík-

cukríček v Múzeu a Kultúrnom centre juţného Zemplína v Trebišove. Najrôznejšie balenia cukrov zbiera uţ takmer dve 

desaťročia Trebišovčanka Zlatica Rozáková. Jej záľuba sa datuje do roku 1996, keď bola na sluţobnej ceste. Kávu si 

nesladí, preto si balíček, ktorý sa jej zapáčil, vtedy vzala do kabelky. V súčasnosti sa môţe pochváliť zbierkou, ktorú tvorí 

2395 kusov cukrov takmer zo štyridsiatky krajín sveta. 

 

Foto: TASR - Roman Hanc 

 

29. mája - Víťazom druhého slovenského ročníka súťaţe najlepších barmanov sveta Diageo Reserve World Class 

Slovakia 2015 sa stal Filip Navrátil z Lobby Baru v Košiciach. Predviedol spomedzi 11 uchádzačov o titul najväčšiu 

kreativitu a špičkové barmanské umenie. Slovensko tak bude reprezentovať na svetovom finále v Kapskom Meste. Na 

druhom mieste sa umiestnila Alexandra Mihalechová zo Steps Clubu v Trenčíne a na treťom Róbert Šajtlava zo Sky baru 

v Bratislave. 

 

JÚN 

 

2. júna - Sovieho či jednookého muţa, ţenu bez rúk a nôh či s tvárou mulice si mohla verejnosť pozrieť na výstave 

Katastrofy ľudského tela, ktorú pripravilo Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice. Návštevníci mohli vidieť 

25 verných napodobenín z vosku, ktoré podľa dobových prameňov o ľuďoch s vrodenými anomáliami vytvorili umelci v 

petrohradskom antropologickom múzeu. Jednotlivé voskové figuríny sú prepracované do najmenších detailov. Pri ich 

výrobe sa pouţili okrem iného aj skutočné ľudské vlasy či očné a zubné implantáty pouţívané v medicíne.Na snímke v 

popredí muţ s dvoma tvárami, vľavo trojoký muţ, vpravo štvoroký muţ. Foto: TASR - Alexandra Moštková 

 

6. júna - Viac ako 500 litrov guláša navarilo vo Fačkovskom sedle 12 druţstiev pod vedením starostov obcí z troch 

susedných okresov. Uskutočnil sa tam druhý ročník Guláš festu, ktorého hlavným organizátorom bolo občianske 
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zdruţenie mikroregiónu Hornonitrie so sídlom v Nitrianskom Pravne. Druţstvá súťaţili, kto navarí najchutnejší guláš, ktorý 

potom predávali za symbolickú cenu. Prvenstvo a aj putovný pohár si odnieslo druţstvo z obce Vrícko. 

 

8. júna – Zmladené vetvy vyrastajúce z torza najstaršej lipy na Slovensku, vyše 700-ročnej Lipy Kráľa Mateja pod 

Bojnickým zámkom bohato zakvitli. V zámockom parku sa šírila omamná vôňa lipového kvetu."Je to dôkazom toho, ţe 

revitalizačné zásahy, ktoré sme podľa pokynov odborníkov vlani na lipe, tak ako kaţdý rok, opäť urobili, boli účinné. Tento 

vzácny strom teda ešte ţije, aj sa rozvíja a zdá sa, ţe má ešte dostatok síl, aby ţil ďalej," konštatoval Ján Papco, riaditeľ 

Múzea Bojnice, ktoré sa o lipu stará.Na snímke jedno z opatrení na zachovanie pôvodného kmeňa lipy. Bojnice, 8. júna 

2015. Foto: TASR - Pavol Remiaš 

 

17. júna - Hlavné mesto SR patrí k svetovým metropolám, ktoré zaviedli Filmový chodník. Tvoria ho mramorové dlaţdice 

s kovovým dielom, kde sa nachádza meno a podpis osobnosti. História Filmového chodníka slávy v Bratislave sa začala 

písať pred piatimi rokmi a stala sa tradíciou. Za ten čas na pešej zóne pred Mestským divadlom P.O. Hviezdoslava 

odhalilo svoje vlastnoručne podpísané pamätné tabule päť významných osobností slovenského herectva. Prvým bol 

herecký majster Ladislav Chudík. "Je tu celé moje meno, ktoré som špeciálne trénoval, pretoţe dovtedy som sa 

podpisoval skrátene. Prisahám, ţe som sa podpísal bez nároku na honorár," s úsmevom vtedy skonštatoval herec. Na 

archívnej snímke zo 17. júna 2010 herec Ladislav Chudík kľačí v sprievode svojej manţelky Aleny pri dlaţdici so svojím 

menom umiestnenej na chodníku slávy, ktorý slávnostne otvorili na pešej zóne pred Mestským divadlom 

P.O.Hviezdoslava v Bratislave. Foto: TASR - Vladimír Benko 

 

17. júna – Na kniţný trh sa dostala zbierka receptov s názvom 1000 najlepších nedeľných polievok Slovenska. Vznikla pri 

príleţitosti 140. výročia vzniku spoločnosti Carpathia, ktorá je 60 rokov najväčším výrobcom a exportérom hotových 

polievok na Slovensku. Iniciátorkou tohto projektu a odbornou garantkou knihy je Darina Matyášová, ktorá celý svoj 

profesionálny ţivot spojila s vývojom a výrobou sterilizovaných a dehydrovaných polievok. V roku 1971 vymyslela 

Francúzsku polievku, ktorú Carpathia, v súčasnosti uţ jeden zo závodov nadnárodnej spoločnosti Nestlé, vyrába dodnes. 

 

22. júna – Pozdrav pre budúce generácie, monografiu Pustého hradu, symbolickú mincu s rokom vydania 2009 plus dve 

fľaše vína - to všetko vloţili a následne zamurovali do hradnej veţe niekdajší i aktuálni zástupcovia mesta Zvolen. "Vţdy 

ma fascinovalo, keď archeologický výskum odhalil niečo, čo ľudia kedysi dávno vloţili do objektov. Je v tom krása a akési 

tajomno zároveň. A je v tom symbolika, veď svojou prácou aj tak priamo ovplyvňovali ţivoty budúcich generácií," uviedla 

pri tejto príleţitosti primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová. 

 

23. júna - Britský princ Charles dostal počas návštevy slovenského prezidenta Andreja Kisku na hrade Windsor ako 

oficiálny dar obraz od fotografa Filipa Kuliseva. Vyobrazil na ňom zimný pohľad na Spišský hrad, ktorý je jedným z 

najväčších hradných komplexov v Európe a súčasťou Svetového dedičstva UNESCO. Signovaný obraz v hliníkovom 

ráme má rozmer 135 x 75 cm. "Mimoriadne ma potešilo, ţe ma pán prezident oslovil, aby som pripravil tento oficiálny dar 

pre významnú svetovú osobnosť. Vybral si Spišský hrad, lebo mu je región Spiša blízky. Navyše sa podľa jeho slov, tento 

obraz veľmi páčil pápeţovi Františkovi," uviedol pre médiá Filip Kulisev. 
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25. júna - Uţ štvrtý rok je tento deň na Slovensku venovaný rozdávaniu objatí v rámci podujatia pod názvom Hug day. 

Dobrovoľníci zo Spišskej Novej Vsi sa do tohto dňa zapojili uţ druhýkrát, tentoraz však v ešte väčšom mnoţstve ako 

vlani. Viac neţ 40 dobrovoľníkov rozdalo presne 11.723 objatí, čo znamená, ţe na jedného mladého človeka pripadá v 

priemere 293 objatí. Vek dobrovoľníkov sa pohyboval od 14 do 25 rokov a mnohí z občanov mesta sa zhodli, ţe sú radi, 

ak sa mladí ľudia angaţujú v podobných dobrovoľníckych aktivitách. Prvé objatie sa uskutočnilo symbolicky na najvyššej 

kostolnej veţi na Slovensku, kde sa objal Sedlák s primátorom mesta Jánom Volným. 

 

Na snímke sa objímajú študentky na Letnej ulici v centre Spišskej Novej Vsi počas akcie Hug Day v Spišskej Novej Vsi 

25. júna 2015. Foto: TASR - Oliver Ondráš 

 

26. júna – Mestom pod Urpínom sa šírila vôňa kávy. Zaplavila banskobystrické námestie, kde sa 11 prevádzok v rámci 

podujatia Coffee Fiesta predstavilo prípravou skvelých káv a privítalo aj známe osobnosti. Pripravené boli rôzne baristické 

súťaţe, do mesta zavítalo osem praţiarní kávy, nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska, Poľska a Česka. Ako tvrdili 

organizátori, jednou z hlavných myšlienok bolo pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ako aj minulý rok to bude pomoc 

občianskemu zdruţeniu Svetielko nádeje. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Čo zaujímavé priniesol na Slovensku druhý štvrťrok 2015? 

 [24hod.sk; 24/12/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR ] 

http://www.24hod.sk/co-zaujimave-priniesol-na-slovensku-druhy-stvrtrok-2015-cl407779.html 

 

Bratislava 24. decembra (TASR) - Prinášame vám výberovú chronológiu TOP udalostí, kuriozít a zaujímavostí týkajúcich 

sa Slovenskej republiky v roku 2015. Chronológia je delená na štyri časti - štvrťroky. 

 

APRÍL 

 

1. apríla – Začiatok zasadnutia vlády SR sa niesol v menej váţnom duchu. Rokovanie neotvoril premiér Robert Fico, ale 

jeho osobný čašník Jozef Ivančík. "Cítil som sa ako premiér, nie som síce taký bohatý, ale bolo to o.k.," opísal svoje 

pocity. "Otváram rokovanie vlády," uviedol Ivančík pred ministrami. Podľa jeho slov boli niektorí zaskočení tým, ţe ich má 

viesť čašník. "Mali na mňa otázky, na ktoré som nevedel odpovedať, ale snaţil som sa," pokračoval Ivančík, ktorý kaţdý 

deň obsluhuje predsedu vlády. Podľa jeho slov ho preto veľmi dobre pozná, rovnako aj ostatných ministrov. "Všetci sú 

vtipní, ja sa s nimi stretávam denno-denne, keď sú u premiéra," doplnil. 

 

10. apríla – Rôzne tradičné i netradičné podoby klobúkov zo sveta prezentovala výstava v košickom obchodnom centre 

na Námestí osloboditeľov. Na výstave Drţte si klobúky! moţno videli tie, ktoré nosia dámy vo VIP priestoroch 

najslávnejších svetových dostihov vo Veľkej Británii, USA a Austrálii. V expozícii mal svetovú premiéru unikátny model s 

bryndzovými haluškami. 

http://www.24hod.sk/co-zaujimave-priniesol-na-slovensku-druhy-stvrtrok-2015-cl407779.html
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17. apríla – Prvé poštové známky zobrazujúce parné rušne Albatros a Ušatá, ktoré slávnostne inaugurovali v priestoroch 

ţelezničnej stanice v Prievidzi, symbolicky vyslali do sveta poštovými holubmi. Známky najskôr opečiatkovali 

príleţitostnými pečiatkami, priviazali holubom o nohy a vypustili. "Pripomenuli sme si tak historickú formu posielania 

správ, ešte dávno pred vytlačením prvej poštovej známky," konštatovala Jana Oswaldová, ktorá jedného z holubov 

vypustila. Obe poštové známky vyšli v edícii Slovenskej pošty Technické pamiatky. 

 

17. apríla - V silnej konkurencii 35 súťaţiacich z celého sveta získal prvé miesto na prestíţnej World Aeropress 

Championship v americkom Seattli slovenský tohtoročný šampión, Trnavčan Lukáš Záhradník. Reprezentoval 

komárňanskú spoločnosť Green Plantation. "Káva je moja ţivotná vášeň. Vďaka slovenskej praţiarni kávy som našiel to, 

čomu sa venujem celým svojím srdcom. Aeropress šampionát je toho dôkazom. Ak dáte do kávy dušu, bude chutiť 

svetovo," konštatoval majster sveta. 

 

19. apríla – Do vivária Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre pribudli nové druhy ţivočíchov. Osem ţiab 

- pralesničiek zlatých a pralesničiek farbiarskych a po jednom chovnom páre jašteríc tangerských a uţoviek mexických 

dala viváriu v rámci zahraničnej spolupráce Zoologická a botanická záhrada v Plzni, informovala Renáta Chosraviová z 

SPU. Vivárium, ktoré je súčasťou Botanickej záhrady SPU, slúţi prioritne na účely ochrany vybraných a chránených 

druhov ţivočíchov. V súčasnosti je v ňom umiestnených 230 zvierat 73 druhov, väčšinu tvoria plazy. 

 

23. apríla - V bratislavskom Ruţinove spustili do prevádzky známu Fontánu pre Zuzanu na Kupeckého ulici. Okrem nej 

začala opätovne fungovať aj fontána Milenci na Dulovom námestí. Bude v prevádzke polovica z ôsmich fontán, ktoré 

budú tohto roku spríjemňovať prostredie Ruţinova. 

 

25. apríla – Lujza Straková z Banskej Bystrice sa v bratislavskej Incheba aréne stala novou kráľovnou krásy Miss 

Slovensko 2015. V jubilejnom 20. ročníku tejto prestíţnej súťaţe o tom rozhodla odborná porota na čele s riaditeľkou 

súťaţe Karolínou Chomistekovou. 

 

MÁJ 

 

1. mája - Krstom malej samičky gibona zlatolíceho otvorila Zoologická záhrada tohtoročnú letnú sezónu. Malá opička 

dostala meno Liči a jej krstným otcom sa stal štátny tajomník Ministerstva ţivotného prostredia SR Vojtech Ferencz. Ako 

priblíţil vedúci zoologického úseku Peter Lupták, gibony sú malé ľudoopy, ktoré bojnická zoo chová uţ od 90. rokov. 

"Čakali sme 20 rokov, kým sa nám podarilo dosiahnuť prvý odchov, bolo to v roku 2008. Dnes je to uţ mláďa s 

poradovým číslom štyri," doplnil. 

 

3. mája - Najdlhšiu zmenšeninu ţelezničných tratí na Slovensku, v mierke 1:87, ktorá merala aţ 250 metrov, zostavili v 

priestoroch zimného štadióna v Prievidzi ţelezniční modelári z celého Slovenska a Česka. Návštevníci si mohli pozrieť aj 

výstavu funkčných modelov áut, lodí, ponoriek, vojenskej techniky a lietadiel. Uskutočnil sa tam 11. ročník Stretnutia 
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ţelezničných modelárov a 2. ročník Hornonitrianskeho modelárskeho dňa, ktorý zorganizovali členovia Zdruţenia 

technických a športových činností v Bojniciach. Obria ţelezničná trať zostavená z modelov siedmich klubov ţelezničných 

modelárov mala dovedna 11 staníc a niekoľko zastávok s vernými kópiami budov a koľajísk i okolitej prírody. 

 

9. mája – Spanilá jazda majiteľov historických automobilov Škoda 1000 MB cez Novohrad a Gemer vyvrcholila podvečer 

v Hnúšti. Na veterány, ktoré ich majitelia vystavili na Námestí J. Francisciho, sa prišlo pozrieť niekoľko stoviek ľudí. "V 

tomto roku sme usporiadali uţ piaty ročník stretnutia priaznivcov Škody 1000 MB a príbuzných verzií. Celkovo bolo 

vyrobených aţ 440.000 kusov týchto vozidiel," informoval organizátor zrazu Ondrej Tausberik. Ako dodal, išlo o autá zo 

60. rokov, takţe aj maximálne rýchlosti zodpovedajú konštrukcii. 

 

10. mája – Súťaţou krásy vyvrcholilo v centre Košíc dvojdňové medzinárodné stretnutie historických vozidiel Cassovia 

Retro 2015. Na Hlavnej ulici početní návštevníci obdivovali viac ako 90 vystavených historických áut a motocyklov 

najrôznejších značiek. Spestrením uţ 13. ročníka podujatia boli tri staršie autobusy, ktoré poskytol dopravný podnik 

mesta. Z najstarších veteránov pútali pozornosť napríklad legendárny Ford–T z roku 1926, Aero 500 či Tatra 30 z roku 

1927, ktorá slúţila ako taxík vo Vysokých Tatrách. Dobovú atmosféru dotvárali aj ich majitelia odetí v historickom 

oblečení. 

 

14. mája - Jedinečnú zbierku hygienicky balených cukrov zozbieraných z celého sveta ponúkala výstava Cukor-cukrík-

cukríček v Múzeu a Kultúrnom centre juţného Zemplína v Trebišove. Najrôznejšie balenia cukrov zbiera uţ takmer dve 

desaťročia Trebišovčanka Zlatica Rozáková. Jej záľuba sa datuje do roku 1996, keď bola na sluţobnej ceste. Kávu si 

nesladí, preto si balíček, ktorý sa jej zapáčil, vtedy vzala do kabelky. V súčasnosti sa môţe pochváliť zbierkou, ktorú tvorí 

2395 kusov cukrov takmer zo štyridsiatky krajín sveta. 

 

29. mája - Víťazom druhého slovenského ročníka súťaţe najlepších barmanov sveta Diageo Reserve World Class 

Slovakia 2015 sa stal Filip Navrátil z Lobby Baru v Košiciach. Predviedol spomedzi 11 uchádzačov o titul najväčšiu 

kreativitu a špičkové barmanské umenie. Slovensko tak bude reprezentovať na svetovom finále v Kapskom Meste. Na 

druhom mieste sa umiestnila Alexandra Mihalechová zo Steps Clubu v Trenčíne a na treťom Róbert Šajtlava zo Sky baru 

v Bratislave. 

 

JÚN 

 

2. júna - Sovieho či jednookého muţa, ţenu bez rúk a nôh či s tvárou mulice si mohla verejnosť pozrieť na výstave 

Katastrofy ľudského tela, ktorú pripravilo Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice. Návštevníci mohli vidieť 

25 verných napodobenín z vosku, ktoré podľa dobových prameňov o ľuďoch s vrodenými anomáliami vytvorili umelci v 

petrohradskom antropologickom múzeu. Jednotlivé voskové figuríny sú prepracované do najmenších detailov. Pri ich 

výrobe sa pouţili okrem iného aj skutočné ľudské vlasy či očné a zubné implantáty pouţívané v medicíne. 
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6. júna - Viac ako 500 litrov guláša navarilo vo Fačkovskom sedle 12 druţstiev pod vedením starostov obcí z troch 

susedných okresov. Uskutočnil sa tam druhý ročník Guláš festu, ktorého hlavným organizátorom bolo občianske 

zdruţenie mikroregiónu Hornonitrie so sídlom v Nitrianskom Pravne. Druţstvá súťaţili, kto navarí najchutnejší guláš, ktorý 

potom predávali za symbolickú cenu. Prvenstvo a aj putovný pohár si odnieslo druţstvo z obce Vrícko. 

 

8. júna – Zmladené vetvy vyrastajúce z torza najstaršej lipy na Slovensku, vyše 700-ročnej Lipy Kráľa Mateja pod 

Bojnickým zámkom bohato zakvitli. V zámockom parku sa šírila omamná vôňa lipového kvetu."Je to dôkazom toho, ţe 

revitalizačné zásahy, ktoré sme podľa pokynov odborníkov vlani na lipe, tak ako kaţdý rok, opäť urobili, boli účinné. Tento 

vzácny strom teda ešte ţije, aj sa rozvíja a zdá sa, ţe má ešte dostatok síl, aby ţil ďalej," konštatoval Ján Papco, riaditeľ 

Múzea Bojnice, ktoré sa o lipu stará. 

 

17. júna - Hlavné mesto SR patrí k svetovým metropolám, ktoré zaviedli Filmový chodník. Tvoria ho mramorové dlaţdice 

s kovovým dielom, kde sa nachádza meno a podpis osobnosti. História Filmového chodníka slávy v Bratislave sa začala 

písať pred piatimi rokmi a stala sa tradíciou. Za ten čas na pešej zóne pred Mestským divadlom P.O. Hviezdoslava 

odhalilo svoje vlastnoručne podpísané pamätné tabule päť významných osobností slovenského herectva. Prvým bol 

herecký majster Ladislav Chudík. "Je tu celé moje meno, ktoré som špeciálne trénoval, pretoţe dovtedy som sa 

podpisoval skrátene. Prisahám, ţe som sa podpísal bez nároku na honorár," s úsmevom vtedy skonštatoval herec. 

 

17. júna – Na kniţný trh sa dostala zbierka receptov s názvom 1000 najlepších nedeľných polievok Slovenska. Vznikla pri 

príleţitosti 140. výročia vzniku spoločnosti Carpathia, ktorá je 60 rokov najväčším výrobcom a exportérom hotových 

polievok na Slovensku. Iniciátorkou tohto projektu a odbornou garantkou knihy je Darina Matyášová, ktorá celý svoj 

profesionálny ţivot spojila s vývojom a výrobou sterilizovaných a dehydrovaných polievok. V roku 1971 vymyslela 

Francúzsku polievku, ktorú Carpathia, v súčasnosti uţ jeden zo závodov nadnárodnej spoločnosti Nestlé, vyrába dodnes. 

 

22. júna – Pozdrav pre budúce generácie, monografiu Pustého hradu, symbolickú mincu s rokom vydania 2009 plus dve 

fľaše vína - to všetko vloţili a následne zamurovali do hradnej veţe niekdajší i aktuálni zástupcovia mesta Zvolen. "Vţdy 

ma fascinovalo, keď archeologický výskum odhalil niečo, čo ľudia kedysi dávno vloţili do objektov. Je v tom krása a akési 

tajomno zároveň. A je v tom symbolika, veď svojou prácou aj tak priamo ovplyvňovali ţivoty budúcich generácií," uviedla 

pri tejto príleţitosti primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová. 

 

23. júna - Britský princ Charles dostal počas návštevy slovenského prezidenta Andreja Kisku na hrade Windsor ako 

oficiálny dar obraz od fotografa Filipa Kuliseva. Vyobrazil na ňom zimný pohľad na Spišský hrad, ktorý je jedným z 

najväčších hradných komplexov v Európe a súčasťou Svetového dedičstva UNESCO. Signovaný obraz v hliníkovom 

ráme má rozmer 135 x 75 cm. "Mimoriadne ma potešilo, ţe ma pán prezident oslovil, aby som pripravil tento oficiálny dar 

pre významnú svetovú osobnosť. Vybral si Spišský hrad, lebo mu je región Spiša blízky. Navyše sa podľa jeho slov, tento 

obraz veľmi páčil pápeţovi Františkovi," uviedol pre médiá Filip Kulisev. 
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25. júna - Uţ štvrtý rok je tento deň na Slovensku venovaný rozdávaniu objatí v rámci podujatia pod názvom Hug day. 

Dobrovoľníci zo Spišskej Novej Vsi sa do tohto dňa zapojili uţ druhýkrát, tentoraz však v ešte väčšom mnoţstve ako 

vlani. Viac neţ 40 dobrovoľníkov rozdalo presne 11.723 objatí, čo znamená, ţe na jedného mladého človeka pripadá v 

priemere 293 objatí. Vek dobrovoľníkov sa pohyboval od 14 do 25 rokov a mnohí z občanov mesta sa zhodli, ţe sú radi, 

ak sa mladí ľudia angaţujú v podobných dobrovoľníckych aktivitách. Prvé objatie sa uskutočnilo symbolicky na najvyššej 

kostolnej veţi na Slovensku, kde sa objal Sedlák s primátorom mesta Jánom Volným. 

 

26. júna – Mestom pod Urpínom sa šírila vôňa kávy. Zaplavila banskobystrické námestie, kde sa 11 prevádzok v rámci 

podujatia Coffee Fiesta predstavilo prípravou skvelých káv a privítalo aj známe osobnosti. Pripravené boli rôzne baristické 

súťaţe, do mesta zavítalo osem praţiarní kávy, nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska, Poľska a Česka. Ako tvrdili 

organizátori, jednou z hlavných myšlienok bolo pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ako aj minulý rok to bude pomoc 

občianskemu zdruţeniu Svetielko nádeje. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Naj betlehemy Slovenska: Európsky unikát v Banskej Štiavnici aj totálny nevkus v 

Bratislave! 

 [vas.cas.sk; 24/12/2015; ost, kz, Jana Rojková ] 

http://vas.cas.sk/clanok/12721/naj-betlehemy-slovenska-europsky-unikat-v-banskej-stiavnici-aj-totalny-nevkus-v-bratislave.html 

 

Svojou krásou vyráţajú dych. V hitparáde NAJ slovenských betlehemov patria popredné miesta najväčším, najmenším, 

ale aj netradičným jasličkám.  

 

Tvorcovia na nevšedných dielach pracovali dlhé roky s obdivuhodnou trpezlivosťou. Vďaka nespornému talentu majstrov 

sa vo vianočnom období môţeme pokochať ich nádhernými dielami. 

Najznámejší 

 

Rajecká Lesná 

 

Rezbárovi Jozefovi Pekarovi trvalo 15 rokov, kým vytvoril z dreva najväčší pohyblivý slovenský betlehem. Umiestnený je 

v Dome Boţieho milosrdenstva a je dlhý 8,5?m, široký 2,5?m a vysoký 3?m. Umelec vytvoril z dreva 300 postáv, z 

ktorých sa polovica pohybuje. Nádherná expozícia zobrazuje Kristovo narodenie a dejiny nášho národa. Betlehem 

navštevujú turisti z celého sveta. "Stále ho skrášľujeme a vynovujeme," povedal starosta Rajeckej Lesnej Peter Tarábek. 

Najmenší 

 

Ţilina 

http://vas.cas.sk/clanok/12721/naj-betlehemy-slovenska-europsky-unikat-v-banskej-stiavnici-aj-totalny-nevkus-v-bratislave.html
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Neuveriteľné, čo dokáţu šikovné ruky Jozefa Práznovského zo Ţiliny. Za 14 rokov vyrobil stovky betlehemov, z ktorých 

najúţasnejšie sú mikrobetlehemy v orechových škrupinách, či dokonca v novom korení. Vyrába ich z rybích kostí, z 

kôstok, jadierok tekvíc a ovocia. Vďaka svojej záľube sa dostal aj do Slovenskej knihy rekordov. Vyrobil najmenší 

betlehem na svete s rozmerom 6 x 6?mm. Ten sa vplyvom času dokonca ešte scvrkol a má uţ menej neţ 5 x 5?mm. 

Najväčší 

 

Banská Štiavnica 

 

Slovensko sa môţe popýšiť skutočným unikátom - v Banskej Štiavnici máme najväčší betlehem v Európe. Jeho autorom 

je majster Peter Chovan (45). Má 22?m, široký je 2,5?m a vysoký aţ 3?m a stále sa rozrastá. Naposledy sa rozšíril o 

sedem banskoštiavnických divov, časom pribudnú aj tajchy z okolia Štiavnice. Tým by sa mala jeho dĺţka zväčšiť asi o 

1,5 metra. 

 

Netradičný  

 

Spišská Nová Ves 

 

Na betlehem vyrezaný motorovou pílou sú pyšní. V centre Spišskej Novej Vsi môţu návštevníci obdivovať desať 

drevených sôch v ţivotnej veľkosti, ktoré vzišli z dielne českého rezbára Jaroslava Pecháčka. Toho preslávila aj účasť v 

súťaţi Česko Slovensko má talent 2012, na ktorej vyrezal motorovou pílou počas štyroch minút tvár starca. Patrí mu aj 

svetové prvenstvo v rezbe dvoma motorovými pílami naraz v rekordnom čase. Postavy vyrobil zo smrekového podzemku 

starého 140 rokov. Zvieratá sú zo 120-ročnej lipy. 

Najúspornejší 

 

Bratislava 

 

V kategórii Vianočný nevkus 2015 vyhráva Ruţinov! Sviatočná výzdoba na veľkej fontáne v Parku Andreja Hlinku v 

bratislavskom Ruţinove obsahuje postavy anjelov, malé vysvietené stromčeky a drevený altánok s betlehemom. O 

výzdobu sa podľa hovorkyne mestskej časti postaral Cultus Ruţinov. Obyvatelia na sociálnych sieťach na kritike nešetria. 

"Hrôza, v Hornej Dolnej je to krajšie," napísala Tatiana. 

 

ost, kz, Jana Rojková 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  V obrazoch: Herci Popradčanom priblíţili biblický príbeh 

 [korzar.sme.sk; 25/12/2015; SITA/Radoslav Maťaš ; Zaradenie: Spravodajstvo] 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

28. 12. 2015 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

http://poprad.korzar.sme.sk/c/8110018/v-obrazoch-herci-popradcanom-priblizili-biblicky-pribeh.html 

 

Popradčanom biblický príbeh priblíţil ţivý betlehem na Námestí Sv. Egídia, ktorý je zároveň tradičným divadelným 

predstavením hercov zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Hokej: Šestnástka absolvuje Turnaj štyroch krajín v Trnave 

 [teraz.sk; 25/12/2015; TASR ] 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-sestnastka-absolvuje-turnaj-st/173187-clanok.html 

 

Zverenci trénera Dušana Halahiju si na domácom Turnaji štyroch krajín v Trnave od pondelka 28. decembra zmerajú sily 

postupne s výbermi Nemecka, Švajčiarska a Fínska. 

 

Ilustračné foto Foto: TASR/AP 

 

Bratislava 25. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 16 rokov absolvuje v najbliţších dňoch štvrtý 

tohtosezónny test. Zverenci trénera Dušana Halahiju si na domácom Turnaji štyroch krajín v Trnave od pondelka 28. 

decembra zmerajú sily postupne s výbermi Nemecka, Švajčiarska a Fínska. 

 

Zraz nominovaných je v sobotu 26. decembra do 15.00 h na zimnom štadióne v Trnave. Informoval Slovenský zväz 

ľadového hokeja (SZĽH). 

 

Nominácia: 

 

Hráči: Lukáš Habala, Matej Šalka, Filipp Škorec, Michal Vojvoda (HC Slovan Bratislava-mládeţ), Martin Bučko, Branislav 

Ligas, Peter Melcher, Oliver Minko (MHA Martin), Matej Bátory, Filip Senko MHk 32 Liptovský Mikuláš), Kristián Kováčik, 

Oliver Okuliar (HK Dukla Trenčín), Ján Sarvaš (HK Brezno/HC '05 Banská Bystrica), Martin Faško-Rudaš (HK Brezno/K 

Dukla Trenčín), Alexander Hvizdoš (HK Iskra Partizánske/MMHK Nitra), Matej Komloš (P.H.K. Prešov), Matej Ilenčík 

(MŠK Púchov/HK Dukla Trenčín), Sebastián Čederle (MHKM Skalica), Róbert Dţugan (HK Spišská Nová Ves), Dávid 

Maniaček (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Richard Masár (HKm Zvolen), Ľubomír Patlevič (HC Třinec/ČR) 

 

Náhradníci (na telefonické zavolanie): Sebastián Hudec (HC ‘05 Banská Bystrica), Jakub Lackovič (HK Ruţinov '99 

Bratislava), Filip Čenka (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Adam Paulíny (MHA Martin), Jakub Martiška (HK Iskra 

Partizánske/HC Topoľčany), Jakub Nespala, Dominik Šeliga (HK ŠKP Poprad), Tomáš Hrušík (MŠK Púchov/HK Trnava), 

Alexander Zekucia (HK Spišská Nová Ves), Jozef Vlk (HC Topoľčany), Marek Minárik (HK Dukla Trenčín), Simeon 

Pjaták (MsHKM Ţilina) 

 

http://poprad.korzar.sme.sk/c/8110018/v-obrazoch-herci-popradcanom-priblizili-biblicky-pribeh.html
http://www.teraz.sk/sport/hokej-sestnastka-absolvuje-turnaj-st/173187-clanok.html
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Realizačný tím: manaţér Imrich Antal, tréner Dušan Halahija, asistent trénera Viliam Čacho, tréner brankárov Marko Milý, 

lekár MUDr. Roman Rausch, masér Michal Hrtús 

 

Program Turnaja štyroch krajín hokejistov do 16 rokov v Trnave: 

 

pondelok 28. decembra: Fínsko – Švajčiarsko (13.30), Slovensko – Nemecko (17.00) 

 

utorok 29. decembra: Nemecko – Fínsko (13.30), Slovensko – Švajčiarsko (17.00) 

 

streda 31. decembra: Švajčiarsko – Nemecko (11.30), Slovensko – Fínsko (14.30) 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  "Šestnástka" absolvuje Turnaj štyroch krajín v Trnave 

 [hokej.sk; 25/12/2015; TASR ; Zaradenie: hokej.sk] 

http://www.hokej.sk/2015/clanok136870-Sestnastka_absolvuje_Turnaj_styroch_krajin_v_Trnave.htm?utm_source=rss 

 

Slovenská hokejová reprezentácia do 16 rokov absolvuje v najbliţších dňoch štvrtý tohtosezónny test. Zverenci trénera 

Dušana Halahiju si na domácom Turnaji štyroch krajín v Trnave od pondelka 28. decembra zmerajú sily postupne s 

výbermi Nemecka, Švajčiarska a Fínska. 

 

 Zraz nominovaných je v sobotu 26. decembra do 15.00 h na zimnom štadióne v Trnave. Informoval Slovenský zväz 

ľadového hokeja (SZĽH). 

 

 Nominácia: 

 

 Hráči: Lukáš Habala, Matej Šalka, Filipp Škorec, Michal Vojvoda (HC Slovan Bratislava-mládeţ), Martin Bučko, Branislav 

Ligas, Peter Melcher, Oliver Minko (MHA Martin), Matej Bátory, Filip Senko MHk 32 Liptovský Mikuláš), Kristián Kováčik, 

Oliver Okuliar (HK Dukla Trenčín), Ján Sarvaš (HK Brezno/HC 05 Banská Bystrica), Martin Faško-Rudaš (HK Brezno/K 

Dukla Trenčín), Alexander Hvizdoš (HK Iskra Partizánske/MMHK Nitra), Matej Komloš (P.H.K. Prešov), Matej Ilenčík 

(MŠK Púchov/HK Dukla Trenčín), Sebastián Čederle (MHKM Skalica), Róbert Dţugan (HK Spišská Nová Ves), Dávid 

Maniaček (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Richard Masár (HKm Zvolen), Ľubomír Patlevič (HC Třinec/ČR) 

 

 Náhradníci (na telefonické zavolanie): Sebastián Hudec (HC ‘05 Banská Bystrica), Jakub Lackovič (HK Ruţinov 99 

Bratislava), Filip Čenka (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Adam Paulíny (MHA Martin), Jakub Martiška (HK Iskra 

Partizánske/HC Topoľčany), Jakub Nespala, Dominik Šeliga (HK ŠKP Poprad), Tomáš Hrušík (MŠK Púchov/HK Trnava), 

Alexander Zekucia (HK Spišská Nová Ves), Jozef Vlk (HC Topoľčany), Marek Minárik (HK Dukla Trenčín), Simeon 

Pjaták (MsHKM Ţilina) 

 

http://www.hokej.sk/2015/clanok136870-Sestnastka_absolvuje_Turnaj_styroch_krajin_v_Trnave.htm?utm_source=rss
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Realizačný tím: manaţér Imrich Antal, tréner Dušan Halahija, asistent trénera Viliam Čacho, tréner brankárov Marko Milý, 

lekár MUDr. Roman Rausch, masér Michal Hrtús Program Turnaja štyroch krajín hokejistov do 16 rokov v Trnave: 

 

 pondelok 28. decembra: Fínsko – Švajčiarsko (13.30), Slovensko – Nemecko (17.00) 

 

 utorok 29. decembra: Nemecko – Fínsko (13.30), Slovensko – Švajčiarsko (17.00) 

 

 streda 31. decembra: Švajčiarsko – Nemecko (11.30), Slovensko – Fínsko (14.30) 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Hokej: Šestnástka absolvuje Turnaj štyroch krajín v Trnave 

 [24hod.sk; 25/12/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR ] 

http://www.24hod.sk/hokej-sestnastka-absolvuje-turnaj-styroch-krajin-v-trnave-cl407859.html 

 

Bratislava 25. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 16 rokov absolvuje v najbliţších dňoch štvrtý 

tohtosezónny test. Zverenci trénera Dušana Halahiju si na domácom Turnaji štyroch krajín v Trnave od pondelka 28. 

decembra zmerajú sily postupne s výbermi Nemecka, Švajčiarska a Fínska. 

 

Zraz nominovaných je v sobotu 26. decembra do 15.00 h na zimnom štadióne v Trnave. Informoval Slovenský zväz 

ľadového hokeja (SZĽH).  

 

Nominácia: 

 

Hráči: Lukáš Habala, Matej Šalka, Filipp Škorec, Michal Vojvoda (HC Slovan Bratislava-mládeţ), Martin Bučko, Branislav 

Ligas, Peter Melcher, Oliver Minko (MHA Martin), Matej Bátory, Filip Senko MHk 32 Liptovský Mikuláš), Kristián Kováčik, 

Oliver Okuliar (HK Dukla Trenčín), Ján Sarvaš (HK Brezno/HC '05 Banská Bystrica), Martin Faško-Rudaš (HK Brezno/K 

Dukla Trenčín), Alexander Hvizdoš (HK Iskra Partizánske/MMHK Nitra), Matej Komloš (P.H.K. Prešov), Matej Ilenčík 

(MŠK Púchov/HK Dukla Trenčín), Sebastián Čederle (MHKM Skalica), Róbert Dţugan (HK Spišská Nová Ves), Dávid 

Maniaček (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Richard Masár (HKm Zvolen), Ľubomír Patlevič (HC Třinec/ČR) 

 

Náhradníci (na telefonické zavolanie): Sebastián Hudec (HC ‘05 Banská Bystrica), Jakub Lackovič (HK Ruţinov '99 

Bratislava), Filip Čenka (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Adam Paulíny (MHA Martin), Jakub Martiška (HK Iskra 

Partizánske/HC Topoľčany), Jakub Nespala, Dominik Šeliga (HK ŠKP Poprad), Tomáš Hrušík (MŠK Púchov/HK Trnava), 

Alexander Zekucia (HK Spišská Nová Ves), Jozef Vlk (HC Topoľčany), Marek Minárik (HK Dukla Trenčín), Simeon 

Pjaták (MsHKM Ţilina) 

 

Realizačný tím: manaţér Imrich Antal, tréner Dušan Halahija, asistent trénera Viliam Čacho, tréner brankárov Marko Milý, 

lekár MUDr. Roman Rausch, masér Michal Hrtús 

http://www.24hod.sk/hokej-sestnastka-absolvuje-turnaj-styroch-krajin-v-trnave-cl407859.html
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28. 12. 2015 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

 

Program Turnaja štyroch krajín hokejistov do 16 rokov v Trnave: 

 

pondelok 28. decembra: Fínsko – Švajčiarsko (13.30), Slovensko – Nemecko (17.00) 

 

utorok 29. decembra: Nemecko – Fínsko (13.30), Slovensko – Švajčiarsko (17.00) 

 

streda 31. decembra: Švajčiarsko – Nemecko (11.30), Slovensko – Fínsko (14.30) 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Tomáš Repčiak vydal knihu Na vydaj 

 [24hod.sk; 25/12/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR ] 

http://www.24hod.sk/tomas-repciak-vydal-knihu-na-vydaj-cl407869.html 

 

Bratislava 25. decembra (TASR) – Na vydaj je názov novej knihy 43-ročného autora Tomáša Repčiaka z metropoly 

Spiša, ktorá pribudla v uplynulých dňoch na slovenský kniţný trh. 

 

"Prvýkrát vydávame na východnom Slovensku knihu, ktorú napísal muţ z pohľadu ţeny a je určená predovšetkým na 

umelecký prednes. V minulosti prejavili recitátorky zo Spiša potrebu väčšieho mnoţstva textov, ktoré by umoţnili ţenám 

pomenovať ich tradičnú tému, problémy a sny," uviedol k novej knihe vydavateľ Ján Petrík z OZ Fama art, kde vyšli 

doposiaľ všetky štyri tituly autora. 

 

V knihe sa objavia aj kontroverzné pohľady, akým je fiktívna umelecká spoveď milenky Adolfa Hitlera Evy Braunovej 

alebo tajomstvo ţivota krvavej Alţbety Báthoryovej. "Výhodou je skutočnosť, ţe všetky texty vznikli na objednávku 

známej recitátorky Júlie Čurillovej a v jej podaní, prípadne v podaní jej dcéry Júlie získali popredné ceny na 

celoslovenských recitačných súťaţiach," dodáva Petrík. 

 

Uvedenie titulu do ţivota spájajú aj ďalšie ciele knihy: "Na jej vydaní sa podieľali ľudia rozdielneho politického názoru, 

aktivisti v oblasti zdravia, práv ţien a sme radi, ţe tak pomôţeme umeleckému vyjadreniu ţien na celom Slovensku. 

Takto chce naše vydavateľstvo zasahovať svojou edičnou tvorbou ţivot v celej našej krajine," dodal na záver pre TASR 

Ján Petrík. 

 

Tomáš Repčiak (*07.03.1972) je autorom v slobodnom povolaní. Ţije v Spišskej Novej Vsi, venuje sa poézii, próze, 

publicistike, tvorbe pre rozhlas i tvorbe piesňových textov. Od roku 1993 je členom Spišského literárneho klubu. Je 

viacnásobným laureátom Wolkrovej Polianky, Akademického Prešova či Literárneho Zvolena. Publikoval v Literárnom 

týţdenníku aj Literárnych krokoch. Je autorom rozhlasového kabaretu Pánska jazda. Debutoval kniţkou krátky 

http://www.24hod.sk/tomas-repciak-vydal-knihu-na-vydaj-cl407869.html
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humorných próz s názvom Zo ţivota Karčiho Vešeľaka (2013), Na krok od raja (2013), Tajomstvo kľúča (2014) a Robte 

cirkus! (2014). 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Tomáš Repčiak vydal knihu Na vydaj 

 [teraz.sk; 25/12/2015; TASR ] 

http://www.teraz.sk/import/tomas-repciak-vydal-knihu-na-vydaj/173185-clanok.html 

 

Ilustračné foto Foto: TASR/AP 

 

Bratislava 25. decembra (TASR) – Na vydaj je názov novej knihy 43-ročného autora Tomáša Repčiaka z metropoly 

Spiša, ktorá pribudla v uplynulých dňoch na slovenský kniţný trh. 

 

"Prvýkrát vydávame na východnom Slovensku knihu, ktorú napísal muţ z pohľadu ţeny a je určená predovšetkým na 

umelecký prednes. V minulosti prejavili recitátorky zo Spiša potrebu väčšieho mnoţstva textov, ktoré by umoţnili ţenám 

pomenovať ich tradičnú tému, problémy a sny," uviedol k novej knihe vydavateľ Ján Petrík z OZ Fama art, kde vyšli 

doposiaľ všetky štyri tituly autora. 

 

V knihe sa objavia aj kontroverzné pohľady, akým je fiktívna umelecká spoveď milenky Adolfa Hitlera Evy Braunovej 

alebo tajomstvo ţivota krvavej Alţbety Báthoryovej. "Výhodou je skutočnosť, ţe všetky texty vznikli na objednávku 

známej recitátorky Júlie Čurillovej a v jej podaní, prípadne v podaní jej dcéry Júlie získali popredné ceny na 

celoslovenských recitačných súťaţiach," dodáva Petrík. 

 

Uvedenie titulu do ţivota spájajú aj ďalšie ciele knihy: "Na jej vydaní sa podieľali ľudia rozdielneho politického názoru, 

aktivisti v oblasti zdravia, práv ţien a sme radi, ţe tak pomôţeme umeleckému vyjadreniu ţien na celom Slovensku. 

Takto chce naše vydavateľstvo zasahovať svojou edičnou tvorbou ţivot v celej našej krajine," dodal na záver pre TASR 

Ján Petrík. 

 

Tomáš Repčiak (*07.03.1972) je autorom v slobodnom povolaní. Ţije v Spišskej Novej Vsi, venuje sa poézii, próze, 

publicistike, tvorbe pre rozhlas i tvorbe piesňových textov. Od roku 1993 je členom Spišského literárneho klubu. Je 

viacnásobným laureátom Wolkrovej Polianky, Akademického Prešova či Literárneho Zvolena. Publikoval v Literárnom 

týţdenníku aj Literárnych krokoch. Je autorom rozhlasového kabaretu Pánska jazda. Debutoval kniţkou krátky 

humorných próz s názvom Zo ţivota Karčiho Vešeľaka (2013), Na krok od raja (2013), Tajomstvo kľúča (2014) a Robte 

cirkus! (2014). 

 

Späť na obsah 

http://www.teraz.sk/import/tomas-repciak-vydal-knihu-na-vydaj/173185-clanok.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

28. 12. 2015 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

 

1.18.  Náročný koniec roka mládeţníckych reprezentácií 

 [sport.sk; 25/12/2015; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/200889/narocny-koniec-roka-mladeznickych-reprezentacii/ 

 

- Mládeţnícke hokejové reprezentácie budú na konci roka zaneprázdnené. 

 

Tím do 15 rokov čaká koncom roka domáci turnaj O pohár oslobodenia mesta Poprad. Okrem nich sa na ňom predstavia 

aj výbery Rakúska, Poľska a Maďarska do 16 rokov, bratislavský Slovan a domáci HK ŠKP Poprad. 

 

Od nedele 27. decembra do utorka 29. decembra odohrajú dovedna pätnásť stretnutí. 

 

Na kaţdého účastníka teda čaká pod Tatrami v priebehu troch dní po päť vystúpení. 

 

Zraz nominovaných je v sobotu 26. decembra do 12.00 na zimnom štadióne v Poprade. 

 

Reprezentácia do 16 rokov absolvuje v najbliţších dňoch štvrtý tohtosezónny test. 

 

Zverenci trénera Dušana Halahiju si na domácom Turnaji štyroch krajín v Trnave od pondelka 28. decembra zmerajú sily 

postupne s výbermi Nemecka, Švajčiarska a Fínska. 

 

Zraz nominovaných je v sobotu 26. decembra do 15.00 h na zimnom štadióne v Trnave. 

 

Nominácia SR 15: 

 

hráči: Matúš Lukáš Lavička, Samuel Hlavaj, Martin Volko (MHA Martin), Ondrej Lukáčik, Tomáš Veteška (HC 

Košice/MŠKMládeţe Trebišov), Matúš Hlaváč, Simon Jeluš (MŠK Púchov), Martin Hercog, Adam Pavelka (HK 91 

Senica/HK Ruţinov '99 Bratislava), Michal Ganz (HC’05 Banská Bystrica), Dominik Sojka (HC ‘05 Banská Bystrica/HK 

Brezno), Andrej Škultéty (HC Slovan Bratislava-mládeţ), Juraj Eliáš (HC Košice), Patrik Kozel (HT MHK 32 Liptovský 

Mikuláš), Erik Haško (HC Lučenec/HK Iskra Partizánske), Michal Šipoš (MMHK Nitra/HK Iskra Partizánske), Samuel Širo 

(HK ’95 Povaţská Bystrica), Ondrej Vereš (HK Dukla Trenčín), Jozef Haščák (HK Dukla Trenčín/MŠK Púchov), Šimon 

Mišurda (HK Trnava), Dalibor Ďuriš (HKm Zvolen), Dávid Mudrák (HKm Zvolen/HK Levice) 

 

Nominácia SR16: 

 

Hráči: Lukáš Habala, Matej Šalka, Filipp Škorec, Michal Vojvoda (HC Slovan Bratislava-mládeţ), Martin Bučko, Branislav 

Ligas, Peter Melcher, Oliver Minko (MHA Martin), Matej Bátory, Filip Senko MHk 32 Liptovský Mikuláš), Kristián Kováčik, 

Oliver Okuliar (HK Dukla Trenčín), Ján Sarvaš (HK Brezno/HC '05 Banská Bystrica), Martin Faško-Rudaš (HK Brezno/K 

http://sport.aktuality.sk/c/200889/narocny-koniec-roka-mladeznickych-reprezentacii/
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Dukla Trenčín), Alexander Hvizdoš (HK Iskra Partizánske/MMHK Nitra), Matej Komloš (P.H.K. Prešov), Matej Ilenčík 

(MŠK Púchov/HK Dukla Trenčín), Sebastián Čederle (MHKM Skalica), Róbert Dţugan (HK Spišská Nová Ves), Dávid 

Maniaček (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Richard Masár (HKm Zvolen), Ľubomír Patlevič (HC Třinec/ČR) 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Nestarnúci Škovira: Ak hrajú Kroták a Jágr, môţem aj ja! 

 [sport.sk; 25/12/2015; Šport.sk, Roman Horváth ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/200884/nestarnuci-skovira-ak-hraju-krotak-a-jagr-mozem-aj-ja/ 

 

- Útočník Miroslav Škovira patril svojho času k absolútnej extraligovej špičke, a to niekoľko sezón. Dokopy nazbieral v 

tejto lige 600 bodov, na čom mu stačilo niečo viac ako sedemsto zápasov. 

 

Ešte predvlani sa mihol v drese Ţiliny, potom ale zamieril do Španielska a aktuálne je hráčom treťoligového francúzskeho 

celku Villard-de-Lans. Škovira nám poskytol exkluzívny rozhovor. 

 

U ţien nie je vhodné riešiť ich vek, ale ty s tým problém nebudeš mať. Máš 42 rokov a stále hráš. Prečo? 

"No áno, vek uţ je na hokejový dôchodok (smiech). Ale keď ťa niečo baví a miluješ to, a ak to ešte stále celkom ide, a 

keďţe ešte stále môţem pomôcť muţstvu, tak ešte hrám." 

 

Kým vlani si pôsobil v exotickom Španielsku, teraz si zamieril do o niečo hokejovejšieho Francúzska. Čo ťa do Villard-de-

Lans priviedlo? 

"Tak, bol som v kontakte s Pavlom Smikom po sezóne v Spišskej Novej Vsi sme si písali a stále si robil srandu ţe 

potrebujú strelca. Keďţe v tom čase som bodoval v Španielsku, no a nakoniec v Španielsku zavládla po sezóne neistota, 

čo a ako bude v klube, spojil som sa s trénerom Danielom Sedlákom. A keďţe aj on mal záujem, vsadil som na istotu a 

išiel do Villard De Lans." 

 

Prečo si nezostal v Španielsku? 

"To, čo som povedal, dlho nevedeli v klube, čo bude." 

 

Čo ti dalo pôsobenie v tejto krajine? 

"Veľa nových kamarátov a super záţitky v nehokejovej krajine a jediná škoda ţe sme nevyhrali ligu." 

 

Nasmeroval si si to do tretej najvyššej francúzskej ligy. Berieš to tak, ţe je táto súťaţ na teba stvorená? 

"Neviem, či je pre mňa stvorená, ale je na úrovni a myslím, ţe je celkom dobrá. Určite lepšia ako v Španielsku, takţe som 

zatiaľ spokojný." 

 

Čo tak návrat domov? 

"Ten bude, ale aţ po sezóne." 

http://sport.aktuality.sk/c/200884/nestarnuci-skovira-ak-hraju-krotak-a-jagr-mozem-aj-ja/
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Neláka ťa si zahrať ešte slovenskú najvyššiu súťaţ? 

"Pravdu povediac, ani nie. Keď vidím, aká je situácia v kluboch, som rád ţe nám pôsobenie vo Francúzsku. Tu všetko 

funguje na sto percent a myslím si, ţe to potvrdia aj ostatní hráči pôsobiaci vo francúzskych ligách." 

 

Naráţam na to, ţe taký Arne Kroták má 43 stále patrí k lídrom súťaţe... 

"Som rád, ţe Arne stále patrí k lídrom v muţstve a aj v lige. Sledujem výkony kamarátov a muţstvo Popradu, a stále si 

tak poviem, ţe keď ešte Arne hrá, tak aj ja by som mal zvládnuť aj ďalšiu sezónu. Ale ja si myslím, ţe po pôsobení v 

Španielsku a teraz vo Francúzsku, by bol návrat do Tipsport ligy ťaţký. Takţe, keď sa bude dariť a bude záujem, rád 

ostanem vo Francúzsku." 

 

Prezradíš, dokedy budeš aktívne hrať? 

"Uvedomujem si, ţe uţ kaţdá sezóna môţe byť posledná, tak si uţívam kaţdý tréning a zápas, lebo človek nikdy 

nevie.No, keď Arne a Jágr ešte hrajú, môţem aj ja ešte jednu sezónu potiahnuť." 

 

Aké máš ešte hokejové ciele? 

"Chcel by som vyhrať túto ligu, aby som ešte raz zaţil ten pocit z oslavy víťazstva." 

 

Ak skončíš s hokejom, kam zavedú tvoje kroky, na Slovensko? 

"Keď skončím s hokejom, tak určite do Popradu, ale uvidíme čo čas ukáţe. Uţ som mal ponuku aj trénovať, ale ešte z 

toho zišlo, tak uvidíme čo bude po sezóne." 

 

Počas bohatej kariéry si hral v rôznych kluboch aj ligách. Kde sa ti páčilo najviac? 

"Všetky angaţmány mali svoje čaro. Super bolo v Kanade, kde sme všetko vyhrali a minulú sezónu nás po 20-tich rohoch 

uviedli do siene slávy v Alberte v Edmontone. Potom boli krásne roky doma, páčilo sa mi aj v Bolzane, pekné sezóny sme 

zaţili v Košiciach, v Lustenau a Pontebe som bol krátko. Ale za tie krátke mesiace som bol v dvoch super kolektívoch a 

stále si píšeme so spoluhráčmi. Krásne pôsobenie bolo ma Spiši, kde sme sa bavili hokejom a nakoniec v Puigcerde v 

Španielsku bol super kolektív. Taký super ako je teraz vo Villard de Lans, ale jediné čo ma trápi, ţe som nikde nevyhral 

ligu." 

 

Kde si trávil Štedrý deň? 

"Som s rodinou. Vlastne uţ sme od nedele do nedele. Budeme tráviť Vianoce v španielskej Puigcerde, keďţe všetci 

spoluhráči išli domov, no tréner nám dal uţ v nedeľu 27.12 tréning a 28.12 máme prípravný zápas. Preto sa nám celej 

rodine neoplatilo ísť domov, tak sme prijali pozvanie od známej do Španielska a tak sme tu... Silvester budeme vo 

Francúzsku, keďţe ešte 31.12 máme tréning." 

 

Späť na obsah 
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1.20.  Horoskopy číta naďalej... 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 25/12/2015;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Michal Farkašovský, moderátor: "Pred rokom zaţil pán Štefan zo Spiša najhoršie Vianoce v ţivote. Na Štedrý deň mu 

úplne vyhorel byt. Horieť začalo od sviečky s betlehemským svetlom." 

 

Monika Bruteničová, moderátorka: "Poţiar mu vtedy predpovedal aj horoskop. Po roku uţ má veštbu príjemnejšiu a 

vďaka susedom aj pekné sviatky. Ľudskosť a podanie pomocnej ruky prišli v pravý čas." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Hasiči na tejto ulici v Spišskej Novej Vsi zasahovali presne dvadsiateho štvrtého decembra. 

Osemdesiatročnému dôchodcovi vyhorel celý byt. V plameňoch skončili aj darčeky pre synovcov. Minulé Vianoce 

plamene ošľahávali nábytok, aj vybavenie bytu. Šťastím bolo, ţe hasičov zavolali včas. Poţiar sa mimo bytu rozšíriť 

nedokázal. Vtedy bol dôchodca Štefan v garáţi. K horiacemu bytu prišiel, aţ keď uţ hasiči hasili." 

 

Peter Laznia, veliteľ zásahu HaZZ SNV: "Byt bol uzamknutý, bolo podozrenie, ţe vo vnútri sa nachádza osoba. Byt bol 

celý zadymený a príslušníci zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch." 

 

Štefan Šaršan, majiteľ vyhoreného bytu: "Tuto bol hlavný oheň, toto bolo otvorené, tá vetračka." 

 

Matúš Gavlák: "Dnes uţ ničivý poţiar pripomína len stopa po dyme na bytovke. Pán Štefan sa pomoci dočkal ihneď po 

odchode hasičov." 

 

Štefan Šaršan: "Ujo, nebojte sa nič, všetko bude, hej. K večeru prišiel kamarát, zavolal kontajner. Toto, čo povyhadzovali 

von, tak všetko do kontajnera, samozrejme." 

 

Matúš Gavlák: "Tri dni po poţiari dostal dôchodca ako darček nové plastové okno. To staré sa teplom zničilo. Po 

vyprataní ostali steny čierne a napáchnuté dymom. Ani potom na pána Štefana susedia a kamaráti nezabudli. Pomohli 

mu steny oškrabať, aj nanovo vymaľovať." 

 

Štefan Šaršan: "Ľudia boli veľmi ochotní. Aj priniesli mi rôzne všelijaké veci. Som tu, nič sa mi nestalo nikdy, aţ toto. 

Skúška dospelosti, tak." 

 

Matúš Gavlák: "Novovešťan to vnímal ako znamenie, ţe je najvyšší čas sa zbaviť starého nábytku. Mal ho ako dedičstvo. 

Teraz si byt zariadil nanovo. V tomto roku mu prial aj horoskop." 

 

Štefan Šaršan: "Toho roku som si tieţ prečítal, uţ mi to vypadáva z pamäti, ale v dobrom som čítal ten horoskop." 

 

Späť na obsah 
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1.21.  Slovenská šestnástka v Trnave aj proti Fínom 

 [hokejportal.net; 25/12/2015; Redakcia ; Zaradenie: Mládeţ] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/slovenska-sestnastka-v-trnave-aj-proti-finom/62422 

 

Štvrtý test v tejto sezóne absolvuje v úplnom závere kalendárneho roka slovenská hokejová reprezentácia hráčov do 16 

rokov. K jedenástim tohtoročným zápasom v rakúskom Salzburgu, poľskej Debici a bieloruskom Minsku pribudnú tri 

medzinárodné konfrontácie na domácom ľade. Na Turnaji štyroch krajín hokejistov tejto vekovej kategórie v Trnave si 

zverenci trénera Dušana Halahiju od pondelka 28. decembra 2015 zmerajú sily postupne s rovesníkmi z Nemecka, 

Švajčiarska a Fínska. Zraz nominovaných je v sobotu 26. decembra 2015 do 15.00 h na zimnom štadióne v Trnave. 

 Nominácia reprezentačného druţstva SR 16 na výcvikový tábor a Turnaj štyroch krajín v Trnave (28. - 30. decembra 

2015):  

Hráči: Lukáš Habala, Matej Šalka, Filip Škorec, Michal Vojvoda (HC Slovan Bratislava-mládeţ), Martin Bučko, Branislav 

Ligas, Peter Melcher, Oliver Minko (MHA Martin), Matej Bátory, Filip Senko (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Kristián Kováčik, 

Oliver Okuliar (HK Dukla Trenčín), Ján Sarvaš (HK Brezno/HC ´05 Banská Bystrica), Martin Faško-Rudaš (HK Brezno/K 

Dukla Trenčín), Alexander Hvizdoš (HK Iskra Partizánske/MMHK Nitra), Matej Komloš (P.H.K. Prešov), Matej Ilenčík 

(MŠK Púchov/HK Dukla Trenčín), Sebastián Čederle (MHKM Skalica), Róbert Dţugan (HK Spišská Nová Ves), Dávid 

Maniaček (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Richard Masár (HKm Zvolen), Ľubomír Patlevič (HC Třinec/ČR) 

 

Náhradníci (na telefonické zavolanie): Sebastián Hudec (HC ‘05 Banská Bystrica), Jakub Lackovič (HK Ruţinov ´99 

Bratislava), Filip Čenka (MHk 32 Liptovský Mikuláš) , Adam Paulíny (MHA Martin), Jakub Martiška (HK Iskra 

Partizánske/HC Topoľčany), Jakub Nespala, Dominik Šeliga (HK ŠKP Poprad), Tomáš Hrušík (MŠK Púchov/HK Trnava), 

Alexander Zekucia (HK Spišská Nová Ves), Jozef Vlk (HC Topoľčany), Marek Minárik (HK Dukla Trenčín), Simeon 

Pjaták ( MsHKM Ţilina) 

 

Realizačný tím: manaţér Imrich Antal, tréner Dušan Halahija, asistent trénera Viliam Čacho, tréner brankárov Marko Milý, 

lekár MUDr. Roman Rausch, masér Michal Hrtús 

 

Program Turnaja štyroch krajín hokejistov do 16 rokov v Trnave:  

Pondelok 28. decembra: 

Fínsko - Švajčiarsko (13.30) 

Slovensko - Nemecko (17.00) 

 

Utorok 29. decembra: 

Nemecko - Fínsko (13.30) 

Slovensko - Švajčiarsko (17.00) 

 

Streda 31. decembra: 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/slovenska-sestnastka-v-trnave-aj-proti-finom/62422
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Švajčiarsko - Nemecko (11.30) 

Slovensko - Fínsko (14.30) 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Betlehem na novoveskom námestí vytvoril majster zo vzácneho dreva 

 [korzar.sme.sk; 26/12/2015; sita ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8110043/betlehem-na-novoveskom-namesti-vytvoril-majster-zo-vzacneho-dreva.html 

 

Český rezbár pouţil na vytvorenie scény narodenia Jeţiša Krista drevo zo 140-ročných smrekov. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Námestie v Spišskej Novej Vsi zdobí aj počas týchto vianočných sviatkov drevený betlehem. 

 

Doteraz si mesto kaţdý rok takúto súčasť vianočnej výzdoby len prenajímalo, teraz má uţ vlastný betlehem. 

 

"Cena prenájmu sa postupne upravovala a zvyšovala. Rozhodli sme sa poţiadať o pomoc Lesy mesta Spišská Nová 

Ves, či nám nepomôţu a nezafinancujú to, a tie nám betlehem darovali, doplatili sme ešte nejaké sochy zvieratiek," 

vysvetlila vedúca kancelárie primátora Andrea Jančíková. 

 

Desať sôch v ţivotnej veľkosti 

 

V novom betleheme, ktorý stojí pred Provinčným domom, je desať sôch v ţivotnej veľkosti, nechýba Mária s Jozefom i 

Jeţiško, ako aj anjel, traja králi a rôzne zvieratá. 

 

Niektoré zo sôch váţia aj vyše 200 kilogramov. Z dreva smrekov ich zhotovil český rezbár Jaroslav Pecháček, a to 

motorovou pílou. 

 

"Postupne si obnovuje richtársku kúriu v českých Hanušoviciach. Zrezal v nej dva smreky staré 140 rokov, zasadil ich 

tam vraj vtedajší richtár," uviedla Jančíková. 

 

Drevo pouţité na vytvorenie scénky narodenia Jeţiša Krista bolo ošetrené aj chemicky, odolať by malo plesňam i 

drevokaznému hmyzu. 

 

Podľa Jančíkovej je najdôleţitejšie to, ţe dielo potešilo mnohých Spišskonovovešťanov a upútalo pozornosť 

návštevníkov. 

 

Český rezbár, ktorý sochy vytvoril, sa uţ preslávil i v jednej z talentových súťaţí, počas ktorej vyrezal z dreva motorovou 

pílou tvár starca za štyri minúty. 

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8110043/betlehem-na-novoveskom-namesti-vytvoril-majster-zo-vzacneho-dreva.html
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Späť na obsah 

 

1.23.  "Chlapík" v trenkách v centre mesta 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 27/12/2015;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Monika Bruteničová, moderátorka: "Noc bola na Slovensku poriadne bujará. Kým väčšina ľudí oslavovala Štefanov, našli 

sa aj takí, ktorí boli v sluţbe. My sme robili celú noc spoločnosť chlapom z pohotovostnej motorizovanej jednotky v 

Spišskej Novej Vsi." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Počas Štefánskej noci Spišskú Novú Ves stráţilo niekoľko policajných hliadok. Na nudu čas 

nebol. Hneď po začiatku sluţby sa PMJ-čkari ponáhľali do osady. O pomoc poprosili záchranári. Na zemi v bytovke leţal 

muţ s krvácajúcou rukou." 

 

Obyvateľka bytovky: "Tu stál, len som ho ratovala." 

 

Záchranár: "A kto vie?" 

 

Obyvateľka bytovky: "Neviem." 

 

Matúš Gavlák: "Záchranári muţa preniesli do sanitky, kde mu ranu ošetrili. Miesto zabezpečovalo sedem hliadok. Policajti 

medzitým zisťovali, čo sa stalo. Odpoveď bola v osade takmer identická." 

 

Obyvateľka bytovky: "My nevieme, lebo my sme dnu boli." 

 

Matúš Gavlák: "A čo bol dajaký krik alebo čo?" 

 

Obyvateľka bytovky: "Tak my sme nepočuli, televízor pozeráme." 

 

Matúš Gavlák: "Policajti zistili, ţe muţa do ruky bodla pravdepodobne jeho matka. Oznámenie však podávať nechcel. V 

nemocnici mu ranu zašili a išiel domov. Tu uţ PMJ-čkári idú k jednému z bytu na sídlisku. Uţ z ulice bolo počuť veľmi 

hlasnú hudbu. Keďţe bolo pred polnocou, susedom sa to nepáčilo. Ak by ste v tomto prípade čakali párty mladých ľudí, 

tak sa mýlite. Vo svojom byte rodina s deťmi oslavovala Štefana. Kto vás vyzliekol?" 

 

Muţ: "Nikdy na vás nepoviem ani slovo. Nikdy na vás nepoviem ani slovo, aj keď nás zabijete." 

 

Matúš Gavlák: "Tohto muţa našli policajti iba v trenírkach kľačať na hlavnom ťahu uprostred mesta. Muţ mal zjavne 

problémy. Policajti ho museli z cesty odtiahnuť na trávu. Hliadky ho poznali, keďţe takto v noci na ceste nevystrájal po 

prvýkrát." 
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Muţ: "Môţeš kukať na mňa ako ..." 

 

Matúš Gavlák: "Opäť sme sa stretli aj so záchranármi. Tí ho pre drobné zranenia museli previezť na ošetrenie do 

nemocnice, potom putoval na psychiatriu. Niekoľko policajtov malo čo robiť, aby agresívneho chlapa udrţalo na 

nosidlách. Počas zákroku v meste prišlo hlásenie o nepokojoch v osade v Markušovciach. Po príchode niekoľkých 

hliadok tam uţ bol pokoj. Ako ste mohli vidieť, policajti nikdy nemôţu tušiť, čo ich počas sluţby čaká. Stále sú to nové 

prípady a noví ľudia." 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Potápači si pripili pod hladinou 

 [STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 27/12/2015;  Jarka Hlaváčová; Zaradenie: z domova] 

 

Viliam Stankay, moderátor: "Potápači zo Spišskej Novej Vsi sa rozlúčili so starým rokom ako inak pod hladinou. Ich 

tradícia má uţ dvadsaťpäť rokov. Ani potápačom nesmie chýbať prípitok so šumivým sektom." 

 

Jarka Hlaváčová, redaktorka: "Potápači v Spišskej Novej Vsi sa lúčia so starým rokom uţ tradične pod vodou. Na 

poriadnej oslave, aj keď štvormetrovej hĺbke spišskonovoveského bazéna nechýbal sekt." 

 

Oliver Krajňák, inštruktor potápania: "Táto tradícia vznikla tak, ţe ešte Jacques-Yves Cousteau, keď zaloţil, vymyslel ten 

otvorený dýchací prístroj, tak v jednej takej relácii, v takom filme bol záznam z toho, ako oslavovali Nový rok jeho 

potápači a ako pili šampanské pod vodou. A nám sa to zapáčilo." 

 

Jarka Hlaváčová: "Pitie šumivého vína bez toho, aby sa zmiešal s chlórovanou vodou, nie je podľa skúsených potápačov 

ţiadny zázrak. Stačí trochu cviku." 

 

Oliver Krajňák: "Všetci potápači majú hore dnom otočenú fľašu pod vodou a s prstom si zapchá hrdlo fľašky. Takţe tým 

pádom, ţe ten tlak, zato je to šampanské, lebo obyčajné víno nie je moţné piť po vodou. Musí tam byť tlak v tej fľaši, ţe 

keď sa potrasie a hore dnom sa otočí a sa vloţí do úst hrdlo fľašky, tak ten tlak vám ako natlačí ako injekčná striekačka 

do úst ten nápoj." 

 

Jarka Hlaváčová: "Rozlúčiť sa so starým rokom prišlo asi päťdesiat nadšencov potápania. Najmladšia potápačka mala 

dvadsaťtri a najstarší potápač šesťdesiatsedem rokov" 

 

Ţena: "Radosť z potápania a záţitok z pod vody, z pripitia si pod vodou, čo nemôţe povedať veľa ľudí." 

 

Muţ: "Ja uţ som tu hádam štvrtýkrát. Spišská má nádherný bazén. Tu vojdem do tri osemdesiat, je to nádhera." 
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Jarka Hlaváčová: "Členovia potápačského klubu si do nového roka popriali najmä pevné zdravie, ktoré je pre ich koníček 

nevyhnutné." 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Pohotovosť v lekárňach - pondelok 28. decembra 

 [korzar.sme.sk; 27/12/2015; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8109063/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-28-decembra.html 

 

Rozpis pohotovostných sluţieb v lekárňach na východe. 

 

Košice 

 

Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 

 

Prešov 

 

Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731 

 

Keţmarok 

 

Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, nedeľa, 

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 

 

Stropkov 

 

Lekáreň KAPPA, ul. Akad. Pavlova 

 

V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

STATIM, Štefánikovo námestie 10, 053/4428277 

 

http://korzar.sme.sk/c/8109063/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-28-decembra.html
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V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Roţňava 

 

Ekolekáreň, Tesco, 058/788 22 72, Dr. Max, Šafárikova, OC Kaufland, 0901 961 163 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Revúca 

 

Lekáreň - Nemocnica 

 

Lekáreň Camélie v Tescu otvorená kaţdý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - nedeľa - 

sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená kaţdú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň Adria, v Poliklinike nemocnice 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 

 

Poprad 

 

Dr. Max - obchodné centrum MAX - Dlhé hony 4587/1, Poprad, 052/478 10 33 

 

Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 

 

Humenné 

 

Centrum, Námestie slobody 67, 057/787060 

 

V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 

 

Sobrance 

 

Avena pri nem., Ul. mieru 14, 056/6281083 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
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Trebišov 

 

Tilia, Komenského 65, 6763736 

 

Predĺţená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

Kamilka, ul. Hollého 42, 6442349 

 

Predĺţená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej sluţby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Kam za kultúrou - pondelok 28. decembra 

 [korzar.sme.sk; 27/12/2015; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8109068/kam-za-kulturou-pondelok-28-decembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne a spoločenské akcie a podujatia v regióne. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Aldabra: Bol raz jeden ostrov 3D o 13.10, Star Wars: Sila sa prebúdza 3D o 15.00, 18.00, 20.50, 

Star Wars: Sila sa prebúdza o 13.40, 16.40, 19.30, Dobrý dinosaurus o 13.20, Bratia hôr o 15.40, Padesátka o 17.40, 

19.50, Ţabiak Ribbit o 14.10, 16.10, Vojtech o 18.10, 20.10, Hry o ţivot: Drozdajka – 2. časť o 16.15, Malý princ o 14.40, 

Vánoční Kameňák o 17.00, Most špiónov o 18.50, Snehová kráľovná 2 o 13.50, 14.30, Spievankovo 5: O povolaniach o 

15.50, Izba o 17.30, V srdci mora o 20.00 hod., STER CENTURY CINEMAS - Padesátka o 18.10, 20.10, Ţabiak Ribit o 

11.45; Star Wars: Sila sa prebúdza 2D o 15.00, 17.30, 20.00, 3D o 15.30, 18.00, 20.30; Vojtech o 16.20, Snehová 

kráľovná 2 o 13.30, Malý princ o 12.40, Snoopy a Charlie Brown: Peanuts vo filme o 12.00, Hotel Transylvánia 2 2D o 

14.40, 3D o 13.45 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Padesátka o 18.10, 20.10, Ţabiak Ribit o 

11.45; Star Wars: Sila sa prebúdza 2D o 15.00, 17.30, 20.00, 3D o 15.30, 18.00, 20.30; Vojtech o 16.20, Snehová 

kráľovná 2 o 13.30, Malý princ o 12.40, Snoopy a Charlie Brown: Peanuts vo filme o 12.00, Hotel Transylvánia 2 2D o 

14.40, 3D o 13.45 hod. 

 

http://korzar.sme.sk/c/8109068/kam-za-kulturou-pondelok-28-decembra.html
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DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Chrobák v hlave o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) Kôň - Tematická výstava zo zbierok VsG (do 3. 1.), MÚZEUM 

VOJTECHA LÖFFLERA (Alţbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka 

autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990), Miroslav Miţák: Časopremeny (do 

17. 1.), Zo starej známosti (Amrich, Bartuszová, Lipkovičová, Lipkovič, Prokop, Štefčik) (do 17. 1.), 

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý 

poklad, (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; MÚZEUM 

LETECTVA (Areál letiska Košice, ut - pia 9.00 - 16.00, so - ne 10.00 - 17.00) - Expozícia leteckej techniky a galéria 

prezidentských lietadiel, expozícia cestnej dopravy, letecké technológie - vývoj leteckých konštrukcií, Počiatky letectva do 

roku 1945, ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - NIK TIMKOVA - 1/3 sea-water 1/3 river-water 1/3 spring-water 

(do 31. 1. 2016), DIG GALLERY (Strojárenská 3, po - piatok 12 - 18) - Új port / New Port: Festival konceptuálneho 

umenia 2015 (do 28. 12.), AKADÉMIA ROVÁS (Kmeťova 34, po - pia 10 - 18) Umelecký klub Srdce na plátne – Cor in 

linteo (do 12. 1.), MINERVA (Moyzesova 9) – Výstava fotografií Únik IX. (do 29. 1.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI 

KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A 

CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka 

pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - 

Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a 

poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula 

- nová stála expozícia zachytáva ţivot a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, 

MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, BANÍCKO-ENERGETICKÉ 

CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod., Tabačka mini 

(animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 hod.), Indie hits o 20.00 hod. (párty) 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Aldabra: Bol raz jeden ostrov 3D o 13.00, Star Wars: Sila sa prebúdza 3D o 14.40, 17.30, 20.20, 

Králi hôr o 15.40, Padesátka o 17.40, Bod zlomu 3D o 20.30, Ţabiak Ribbit o 14.00, 16.00, Spievankovo 5: O povolaniach 
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o 13.50, Vojtech o 18.00, Padesátka o 19.50, Malý princ o 14.20, Star Wars: Sila sa prebúdza o 16.40, 19.30, Snehová 

kráľovná 2 o 14.30, Izba o 16.10, Vánoční Kameňák o 18.40, Chaos na Vianoce o 20.30 hod., POPRAD: CINEMAX - Bod 

zlomu o 20.30, Izba o 15.20, Malý princ o 13.50, Padesátka o 19.40, Snehová kráľovná 2 o 13.30, Star Wars: Sila sa 

prebúdza o 15.00, 3D o 17.50, 20.40, Vánoční Kameňák o 17.45, Vojtech o 18.00, Ţabiak Ribit o 13.00, 16.00 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Jana z Arku o 18.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, 

Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické 

paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História 

materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície 

národopisu s trojrozmerným materiálom; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) 

Hlavná 51: Veľká výstavná sieň: Stála expozícia - Ikony a drevorezby 15. - 19. storočia zo zbierok ŠG v Prešove; (veľká 

výstavná sieň) Slavomír Durkaj: Tiene v raji (do 28. 2.), (suterén) Premeny zeme – Medzinárodné keramické sympózium 

(do 28. 2.), ŢIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okruţná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík 

- výstava Bárkányovej zbierky, NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťaţby a 

výroby soli v Solivare, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie 

PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŢNICA: Stoly spisovateľov, POPRAD: TATRANSKÁ 

GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty, Marko Vrzgula: Polčas / Printemps / Prime Time 

(do 7. 2.), Tomáš Agát Blonský – CD-Tom (do 10. 1.), Anjel Vianoc 2015 (do 20. 1.), ART KLUB TG - Anjeličkovo (do 7. 

1.), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála 

expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a 

kinematografickej techniky na pozadí ţivota a diela J. M. Petzvala. Ukáţky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a 

aparáty pre stereografiu, HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Ja, Eva Goľová - výstava olejomalieb a koláţí (do 4. 1.) 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Prvé Vianoce v trojici 

 [Šport; 297/2015; 28/12/2015; s.: 28,29; TOMÁŠ GROSMANN ; Zaradenie: BASKETBAL] 

 

TIMEA A JURAJ SUJOVCI pochádzajú z juhu Slovenska, zblíţili sa však pod Tatrami a teraz fungujú ako hráčka a jej 

tréner v Ruţomberku 
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Medzi zverenkami Juraja Suju v kolektíve basketbalistiek MBK Ruţomberok je aj jeho manţelka Timea. Tento najbliţší 

moţný vzťah medzi muţom a ţenou nenastal medzi nimi "tradične", keď sa zo športovkyne stane trénerova partnerka. 

 

Spoznali sa oveľa skôr. Juraj hral basketbal vo Svite, Timea, vtedy ešte Szíjjártová, v Poprade. "On sa bol pozrieť tam 

pod Tatrami na nejaký náš zápas a vyhliadol si ma," spomína Timea s úsmevom na začiatok ich spoločného príbehu v 

roku 2005. Vtedy, samozrejme, ani náhodou nemohli tušiť, ţe budú preţívať aj situáciu on tréner, ona jeho zverenka. 

Došlo k nej v Šamoríne, kde Timea vyrastala a preţila väčšinu basketbalovej kariéry. Juraj tam prišiel po nedlhej epizóde 

kouča muţov Komárna. "Pri Dunaji som skončil 29-ročný hráčsku kariéru uţ ako absolvent trénerskej basketbalovej 

špecializácie na Fakulte športu Prešovskej univerzity. Jozef Paulik mi ponúkol funkciu trénera. Hoci sme nehrali zle, 

predsa boli poţiadavky vyššie neţ 3. miesto, a tak som predčasne, uţ vo februári 2011 z Komárna odišiel," vrátil sa 

35ročný rodák z Lučenca k mesiacom, keď prišiel trénovať ţeny do Šamorína. 

 

Muţský basketbal sleduje stále, v rámci moţností chodí aj na zápasy najvyššej súťaţe, ale prechod k ţenskému vôbec 

neľutuje. Dievčatá pod košmi sú podľa neho cieľavedomé a usilovné, zväčša aj poslušné. "Medzi chlapmi sa skôr nájdu 

špekulanti, ktorí by chceli nejako obísť svoje povinnosti," prezrádza jednu zo svojich skúseností. Ale medzi muţským a 

ţenským basketbalom vidí výraznejší rozdiel iba vo fyziológii aktérov a aktérok. Chlapi zaberú vďaka postavám na ihrisku 

viac priestoru, takisto napríklad vedia vyššie vyskočiť, ale vţdy, v podaní jedných aj druhých, je to predovšetkým 

basketbal. 

 

Pripúšťa, ţe spočiatku bol na Timeu, s ktorou si povedali "áno" v septembri 2008, nechtiac prísnejší. Aby iné dievčatá 

nemali pocit, ţe ju v niečom uprednostňuje. "Teraz, po rokoch, mi to uţ nerobí ţiadny problém. Na tréningoch a zápasoch 

k nej pristupujem ako ku kaţdej hráčke. Teda rovnako," zdôrazňuje. Timea netají, ţe pre ňu to nebola jednoduchá 

situácia. V Šamoríne bola kapitánka druţstva, z čoho vyplývala aj zodpovednosť voči spoluhráčkam, ktoré si moţno v 

duchu aj na trénera pofrflali. "Predo mnou však nehovorili nič. Asi preto, ţe ,Ďuďo’ je dobrý tréner. Teraz v Ruţomberku 

je situácia ľahšia, kapitánka nie som, môţem sa starať iba sama o seba. A dievčatá, našťastie, nechcú, aby som za ne 

niečo riešila," konštatuje 31-ročná basketbalistka, ktorá je presvedčená, ţe Juraj jej dobre rozumie aj ako tréner. 

 

Končiaci sa rok je pre nich výnimočný. Od 6. júna, keď Timea priviedla na svet ich dcérku Lédu, sú nielen manţelia, ale aj 

rodičia. Preţili prvé Vianoce v trojici. "Boli iné neţ všetky doterajšie. Najmä radostnejšie. Naša dcérka ich, samozrejme, 

nevnímala nijako zvláštne, ale zaujali ju všetky ligotavé veci na stromčeku," povedala nám účastníčka ME 2013 vo 

Francúzsku. Ona je stále na materskej dovolenke, ale basketbalovú prestávku mala krátku. Presne si pamätá, ţe 

posledný súťaţný zápas odohrala 29. novembra 2014 proti Šamorínu a uţ v septembri tohto roka, zhruba tri mesiace po 

pôrode, nastúpila v Győri v prípravnom stretnutí. "Jednoducho mi chýbal intenzívnejší pohyb, na ktorý som bola roky 

zvyknutá. Len čo mi to lekári dovolili, som začala znova trénovať," objasnila dôvody rýchleho návratu pod koše. 

 

V zvládaní športových aj rodinných povinností im pomáhajú najmä blízki príbuzní, ktorí radi postráţia ich najväčší poklad. 

Najmä v Šamoríne, kde má Timea spolu s Jurajom päť rokov nielen rodinný dom, ale tieţ rodičov a sestry Eriku a 

Zuzanu. "Uţ sme nabehli na nový rytmus nášho ţivota. V Ruţomberku, kde je v dvojizbovom byte náš druhý domov, 
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vyuţívame pre Lédu opatrovateľské centrum. A jedna opatrovateľka nám pomáha v prípade potreby aj vo večernom 

čase. Všetko sa dá skĺbiť," pochvaľuje si jedna z opôr ruţomberského druţstva, pričom má pocit, ţe sa uţ blíţi na ihrisku 

k optimálnej forme. Mimochodom, nezvyčajné meno pre dcérku vybral hrdý otec. Léda má grécky pôvod. V tejto podobe 

sa s ním moţno stretnúť najmä v Maďarsku, ale Sujovci ho spoznali na juţnom Slovensku, kde ţijú a odkiaľ aj obaja 

pochádzajú. 

 

Ona prišla do Ruţomberka iba pred rokom po búrlivom rozchode so šamorínskym klubom. Za dlhoročné kvalitné 

pôsobenie jej vlani v lete ponúkli menej peňazí neţ si predstavovala, a preto odmietla hrať. Chcela odísť, ale do 

Ruţomberka ju nechceli pustiť. Doň a za manţelom, ktorý tam uţ mal za sebou jednu sezónu na trénerskom poste, sa 

dostala okľukou cez Spišskú Novú Ves. Na papieri sa stala jej hráčkou, nikdy však za ňu nehrala. Po pár dňoch 

formálneho členstva v spišskom klube jej odtiaľ umoţnili prestup do liptovského kolektívu. V ňom podpísal Juraj pred 

týmto ročníkom novú trojročnú zmluvu. Ak ju naplní, strávi v Ruţomberku, stále zvučnom v ţenskom basketbale, spolu 

päť rokov. 

 

"Vlani, na moje prekvapenie, sme riešili existenčné problémy. Teraz je uţ situácia oveľa lepšia. Začali sme v klube 

koncepčnú prácu, ktorej základom je, aby sa mladé hráčky čo najviac zlepšovali," načrtol Juraj nielen o vlastnom 

pôsobení. Za významné a príjemné spestrenie klubovej trénerskej práce povaţuje svoje pôsobenie v pozícii kouča 

slovenskej ţenskej dvadsiatky, ktorá tohto roku obsadila na ME solídne 8. miesto. Dva roky bol pri nej asistent Maroša 

Kováčika, ďalšie dva uţ prvý kormidelník a teraz dostal moţnosť na ďalšie pôsobenie. "Súhlas som si vyţiadal aj od 

manţelky," pridal s úsmevom na tvári. 

 

Timea sa nikdy nevenovala iba basketbalu. Najprv ho vedela zladiť so štúdiom na Fakulte matematiky, fyziky a 

informatiky UK v Bratislave, neskôr so zamestnaním na Environmentálnom fonde Ministerstva ţivotného prostredia SR, 

teraz s rodinnými povinnosťami. "Do Environmentálneho fondu nastúpila namiesto mňa moja sestra Zuzka. Vôbec 

neriešim, či a kedy sa tam vrátim... Najbliţšie dva roky zrejme nie, veď basketbal a rodina ma vyťaţujú dosť," hovorí 

jedna z osobností najvyššej slovenskej súťaţe. A na našu otázku pridáva, ţe sa veru nebude brániť ani tomu, aby Léde 

pribudol súrodenec. Keďţe aj sama vyrastala vo viacčlennej rodine spolu s dvoma mladšími sestrami. TOMÁŠ 

GROSMANN 

 

KTO JE TIMEA SUJOVÁ 

 

Narodila sa 26. 2. 1984 v Podunajských Biskupiciach, ale odmalička vyrastala v Šamoríne. Basketbal, v ktorom bola 

spočiatku známa ako Szíjjártová, hrala najmä tam, ale aj v bratislavskej Istrobanke, Poprade, Nitre, Cassovii Košice a od 

jesene minulého roka nosí dres Ruţomberka. S Popradom dvakrát, raz s Nitrou aj Šamorínom získala extraligový bronz. 

Slovensko reprezentovala na ME 2013 vo Francúzsku. 

 

KTO JE JURAJ SUJA 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

28. 12. 2015 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

Narodil sa 17. 11. 1980 v Lučenci, v drese ktorého sa dostal do najvyššej slovenskej súťaţe. Neskôr hral vo Svite, v 

Komárne, opäť v Lučenci a v Komárne, kde začal v sezóne 2010/11 svoju trénerskú kariéru. Po dvoch sezónach v 

Šamoríne sa v roku 2013 stal koučom v Ruţomberku a súčasne je tréner reprezentantiek Slovenska do 20 rokov. Od 6. 

9. 2008 je manţel basketbalistky Timey Sujovej. 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


