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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Levickí Patrioti zdolali aj úradujúceho majstra 

     [Týţdeň na Pohroní; 50/2015,51/2015; 21/12/2015; s.: 28; TNP, SBL ; Zaradenie: šport] 

1.2. Detva vyrukuje do šlágra v Michalovciach už aj s bývalou hviezdou Dukly Šechným 

     [hokej.sk; 28/12/2015; jäzva ; Zaradenie: hokej.sk] 

1.3. Spišská Nová Ves má na námestí betlehem zo vzácneho dreva 

     [pravda.sk; 28/12/2015; SITA ; Zaradenie: Cestovanie] 

1.4. UNIKÁTNY VIDEOPROJEKT: Z Liptovského Mikuláša do Spišskej Novej Vsi 

     [teraz.sk; 28/12/2015; Tablet.TV ] 

1.5. Správa, ktorú by vodiči určite nemali prehliadnuť: Tohto sa už onedlho dočkáme v spišskonovoveskom 

okrese 

     [spisska.dnes24.sk; 28/12/2015; Peter Klimant ; Zaradenie: Spišská] 

1.6. Michalovce rozdrvili Detvu, v Senici jedenásťgólovú prestrelku rozhodli až nájazdy 

     [hokej.sk; 28/12/2015; hokej.sk ; Zaradenie: hokej.sk] 

1.7. I. liga - 33. kolo - pondelok - výsledky - súhrn 

     [hokejportal.net; 28/12/2015; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko -> 1.liga] 

1.8. Útok nožom pri nákupnom centre 

     [JOJ, 19:00; Krimi; 28/12/2015;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.9. Pohotovosť v lekárňach - utorok 29. decembra 

     [korzar.sme.sk; 28/12/2015; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

1.10. Kam za kultúrou - utorok 29. decembra 

     [korzar.sme.sk; 28/12/2015; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

1.11. Tréner Bardejova Tomko: Zranenia nám narušujú kompaktnosť 

     [hokej.sk; 28/12/2015; Juraj Ščerbík ; Zaradenie: hokej.sk] 

1.12. Kolesárová: Ako môže niekto sadnúť do drahého auta, ktoré je truhlou ostatným? 

     [dennikn.sk; 28/12/2015; Karol Sudor ] 

1.13. TELEGRAF 

     [Korzár; 298/2015; 29/12/2015; s.: 14; Redakcia ; Zaradenie: Denník košického kraja] 

1.14. Cez Prešov bez zastavenia na semafore? Mesto spúšťa zelenú vlnu na hlavnom ťahu 

     [podkapotou.zoznam.sk; 29/12/2015; JH TASR, Ministerstvo vnútra SR ; Zaradenie: Pod kapotou] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Levickí Patrioti zdolali aj úradujúceho majstra 

 [Týţdeň na Pohroní; 50/2015,51/2015; 21/12/2015; s.: 28; TNP, SBL ; Zaradenie: šport] 

 

Levičania pred sviatkami odohrali dva veľmi dôleţité zápasy s ťaţkými súpermi. Najprv sa im po obrovskej dráme 

podarilo zdolať úradujúceho majstra z Komárno a následne v priamom boji o záverečnú prvú štvorku aj Košice. 
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21. kolo 

 

BK Levickí Patrioti Levice KB Košice 80:73 (14:22, 17:12, 21:20, 28:19). 

 

* Levice: Ţiak 23, Stojadinovič 20, Kovačevič 15, Valentine 8, Markovič 4 (Granger 10, Drapák 0, Kertycia 0, Klár 0, 

Lutovský 0, Marchyn 0, Miljković 0). 

 

* Košice: Jacobo 17, Baťka 12, Edwards 8, Nuber 8, Keely 3 (Jankovič 12, Avramovič 9, Baldovský 4, Galata 0, Járay 0, 

Jones 0, Lechman 0). 

 

* TH: 14/17 – 12/17, Trojky: 6 9, Fauly: 19 – 21. 

 

* Rozhodovali: Fuska – Lamoš – Margala. 

 

* Ostatné výsledky 21. kola: Spišská Nová Ves – Karlovka 55:80, Inter BA – Komárno 102:99pp, Svit – Nitra 98:66. 

 

20. kolo 

 

BK Levickí Patrioti – MBK Rieker Com-Therm Komárno 89:87 (29:14, 18:25, 14:17, 28:31). 

 

* Levice: Ţiak 25, Stojadinovič 24, Markovič 8, Valentine 6, Kovačevič 5 (Miljkovič 15, Klár 3, Latinovič 0). 

 

* Komárno: Thompson 18, Bilič 17, Umipig 10, Alawoya 8, Vido 6 (Kozlík 10, Maslík 7, Haviar 6, Marchyn 3, Kratochvíl 2, 

Halada 0). 

 

* TH: 41/29 – 28/20, Trojky: 4 9, Fauly: 28 – 32, Rozhodovali: Ţeniš, Fuska, Turčin. 

 

Povedali po zápase: 

 

Teo Hojč (tréner Levíc): "Bolo to dnes veľmi náročné. Komárno ukázalo, ţe má skvelý tím. Hrali sme väčšiu časť zápasu 

veľmi dobre, čo nám prinieslo toto dôleţité víťazstvo. Gratulujem chlapcom k víťazstvu a som rád, ţe sa nám podarilo 

zdolať takéhoto kvalitného súpera." 

 

Milan Ţiak (hráč Levíc): "V prvom polčase sa zdalo, ţe sa bodovo odtrhneme, ale Komárno ukázalo, prečo boli majstrami 

Slovenska. Bol to najťaţší domáci zápas, aký som za Levice odohral a som strašne šťastný, ţe sa nám to podarilo 

zvládnuť. V sobotu nás čakajú Košice, v pondelok Domţale, ťaţké zápasy, ktoré sa ale pokúsime vyhrať." 
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Dragan Ristanovič (tréner Komárna): "Bol to zápas hore – dole, chvíľu boli lepší Levičania, chvíľu my. Hrali sme dlho bez 

prvého rozohrávača, myslím si však ţe Ondro Haviar ho dobre zastúpil. Keď sa vyfauloval Alawoya, chýbali nám 

doskoky, čo trochu ovplyvnilo našu hru v druhom polčase. Boli sme blízko víťazstva, v závere ale mali viac šťastia 

domáci." 

 

Jan Kratochvíl (hráč Komárna): "Začiatok zápasu nám opäť nevyšiel a Levičania zvyšovali svoje vedenie skoro aţ k 

dvadsiatim bodom. Potom sme však zázračne oţili, začali sme bojovať a vrátili sme sa do zápasu ešte v prvom polčase. 

Stálo nás to však veľa síl, ktoré nám potom v závere chýbali. Levičania boli vţdy kúsok pred nami, podarilo sa nám ale 

vyrovnať. V závere to bolo o šťastí, ktoré viac prialo domácim." 

 

* Ostatné výsledky 20. kola: Košice – Prievidza 82:98, Nitra – Inter BA 63:99, Karlovka – Svit 61:79. 

 

1. Levice 19 14 5 1536:1378 33 2. Košice 19 13 6 1509:1273 32 3. Prievidza 17 14 3 1517:1176 31 4. Inter 17 14 3 

1587:1273 31 5. Komárno 18 12 6 1558:1341 30 6. Svit 19 6 13 1357:1438 25 7. Karlovka 18 5 13 1268:1449 23 8. Nitra 

19 4 15 1213:1559 23 9. Spiš. N. Ves 18 0 18 1052:1710 18. 

 

(TNP, SBL) 

 

--- 

 

UPOZORNENIE. Dnešné vydanie MY Týţdeň na Pohroní malo výnimočne uzávierku v sobotu večer, preto v ňom 

nenájdete výsledky športových udalostí z nedele. Najbliţšie vydanie vyjde 11. 1. 2016. Krásne vianočné sviatky prajeme. 

 

Foto: 

 

Patrioti sa po 21. kole vypracovali uţ na prvé miesto tabuľky. Po rokoch, keď sa pohybovali na spodku tabuľky, je to 

mimoriadne príjemná zmena. Pokiaľ sa Patriotom budú vyhýbať zranenia, tak by to túto sezónu mohli ďaleko dotiahnuť. 

Ukázali to najmä v posledných dvoch zápasoch. FOTO: LUKÁŠ DROPAN 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Detva vyrukuje do šlágra v Michalovciach už aj s bývalou hviezdou Dukly Šechným 

 [hokej.sk; 28/12/2015; jäzva ; Zaradenie: hokej.sk] 

http://www.hokej.sk/liga_svk1/clanok136959-

Detva_vyrukuje_do_slagra_v_Michalovciach_uz_aj_s_byvalou_hviezdou_Dukly_Sechnym.htm?utm_source=rss 

 

Prvá hokejová liga zaţíva hektický záver kalendárneho roka. Do jeho konca ostáva uţ len pár dní, fanúšikovia sa ale ešte 

môţu tešiť na dve kompletné kolá. To prvé je na programe uţ v pondelok. 

 

http://www.hokej.sk/liga_svk1/clanok136959-Detva_vyrukuje_do_slagra_v_Michalovciach_uz_aj_s_byvalou_hviezdou_Dukly_Sechnym.htm?utm_source=rss
http://www.hokej.sk/liga_svk1/clanok136959-Detva_vyrukuje_do_slagra_v_Michalovciach_uz_aj_s_byvalou_hviezdou_Dukly_Sechnym.htm?utm_source=rss
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 Zápas kola: Michalovce - Detva 

Favorit kola: Bardejov 

Čierny kôň kola: Senica 

Otázka kola: Ako sa predvedie Richard Šechný počas detvianskeho debutu v dôverne známom michalovskom prostredí? 

 

 HC Topoľčany - MHK Bemaco Humenné - 18.00 h 

 Topoľčany porazili nováčika v oboch vzájomných zápasoch a je vysoko pravdepodobné, ţe to zvládnu aj do tretice. V 

boji o play-off si prakticky nič iné ani dovoliť nemôţu. 

 

 Vzájomné zápasy: 13 7 (0/0) - 0 - 6 (0/2) 57:52  

 

2015-16: 4:3, 6:3 

2006-07: 6:2, 2:4, 6:3, 4:1, 3:4sn, 3:8, 8:3 

2005-06: 7:4, 3:4sn, 3:7, 2:6 

 

Hrubým písmom sú označené zápasy hrané doma.  

V sumáre zápasov sú v zátvorke uvedené výhry resp. prehry po predlzeni/nájazdoch. 

 

 Náš tip: 1 

 

 HK Dukla Michalovce - HC 07 Detva - 17.00 h 

 Detva pricestuje do Michaloviec uţ aj s bývalou hviezdou Dukly Richardom Šechným. Črtá sa skvelý zápas dvoch tímov 

z popredných priečok tabuľky. Detva vyhrala v posledných dvoch kolách, Michalovce si naposledy priviezli cenný bod z 

Nových Zámkov. Zaujímavosťou je, ţe v aktuálnej sezóne zatiaľ uspeli zakaţdým hosťujúce muţstvá. 

 

 Vzájomné zápasy: 35 18 (2/3) - 0 - 17 (0/2) 106:113  

 

2015-16: 3:4, 3:0 

2014-15: 6:4, 1:5, 1:2, 1:3 

2013-14: 0:4, 7:8, 2:6, 3:2, 1:2, 2:1, 2:1pp, 3:8, 2:1 

2012-13: 4:2, 5:3, 8:2, 4:8 

2011-12: 3:4sn, 0:1, 4:2, 5:4 

2010-11: 3:2sn, 1:3, 0:5, 4:2 

2009-10: 4:3pp, 2:1sn, 6:4, 2:5 

2008-09: 2:3sn, 7:2, 1:3, 4:3sn 

 

Hrubým písmom sú označené zápasy hrané doma.  

V sumáre zápasov sú v zátvorke uvedené výhry resp. prehry po predlzeni/nájazdoch. 
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 Náš tip: X2 

 

 HK 95 Povaţská Bystrica - HK Nové Zámky - 18.00 h 

 Druhé Nové Zámky by nemali mať na ľade posledného tímu tabuľky váţnejšie problémy. 

 

 Vzájomné zápasy: 17 11 (0/1) - 0 - 6 (0/0) 72:51  

 

2015-16: 1:2, 2:3 

2008-09: 5:2, 1:3, 6:7, 9:1 

2007-08: 5:2, 3:7, 4:2, 3:6 

2006-07: 5:2, 4:3, 3:1, 10:4, 3:0, 3:2, 5:4sn 

 

Hrubým písmom sú označené zápasy hrané doma.  

V sumáre zápasov sú v zátvorke uvedené výhry resp. prehry po predlzeni/nájazdoch. 

 

 MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves - 17.30 h 

 Liptáci uspeli v oboch tohtosezónnych vzájomných dueloch proti Spišiakom celkom poľahky a ak nechcú stratiť kontakt s 

vyrovnaným čelom tabuľky, nemôţu si dovoliť v pondelok nič iné. 

 

 Vzájomné zápasy: 30 19 (1/2) - 0 - 11 (0/0) 91:94  

 

2015-16: 6:1, 5:2 

2014-15: 4:3sn, 1:3, 7:5, 1:6, 1:0, 1:6, 1:3, 6:5pp, 1:5 

2013-14: 3:2sn, 3:5, 5:2, 2:3 

2012-13: 3:1, 1:5, 2:5, 4:2 

2011-12: 5:3, 2:1, 2:1, 2:1 

2010-11: 6:3, 2:11, 2:0, 4:6, 3:2, 2:1, 4:1 

 

Hrubým písmom sú označené zápasy hrané doma.  

V sumáre zápasov sú v zátvorke uvedené výhry resp. prehry po predlzeni/nájazdoch. 

 

 Náš tip: 1 

 

 Dukla Senica - HC Prešov Penguins - 18.00 h 

 Prešov vyhral osem z posledných desiatich zápasov, postupne ale prichádza o dôleţitých hráčov. Po Fajčákovi a 

Valentínovi zamávali v Šariši na rozlúčku i Török so Šechným a na Záhorí to nebudú mať ľahké. Obzvlášť, ak Senicu ešte 

v tejto sezóne neporazili. 
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 Vzájomné zápasy: 30 19 (2/2) - 0 - 11 (2/0) 101:84  

 

2015-16: 3:1, 5:4pp 

2014-15: 2:3, 2:1, 6:2, 4:5 

2013-14: 2:1, 3:2pp, 5:1, 2:0 

2012-13: 4:3sn, 4:2, 3:7, 2:4 

2011-12: 0:4, 8:3, 6:3, 5:3 

2010-11: 3:4pp, 3:9 

2009-10: 2:8, 2:4 

2008-09: 4:3sn, 1:2pp 

2007-08: 2:1, 2:1 

2005-06: 8:1, 0:1, 5:0, 3:1 

 

Hrubým písmom sú označené zápasy hrané doma.  

V sumáre zápasov sú v zátvorke uvedené výhry resp. prehry po predlzeni/nájazdoch. 

 

 Náš tip: 1X 

 

 HC 46 Bemaco Bardejov - HK Gladiators Trnava - 17.30 h 

 Mala by to byť tutovka kola. Bardejov suverénne vedie tabuľku a Trnava je vonku len polovičná. 

 

 Vzájomné zápasy: 26 18 (2/0) - 0 - 8 (0/2) 108:65  

 

2015-16: 4:1, 3:4 

2014-15: 4:3, 4:0, 4:2, 3:0 

2013-14: 4:2, 4:1, 5:4pp, 6:4 

2012-13: 2:3sn, 4:5, 1:2sn, 5:0 

2011-12: 7:2, 5:3, 8:3, 10:1 

2010-11: 6:1, 2:1 

2009-10: 8:5, 1:2 

2008-09: 0:3, 2:1pp 

2007-08: 2:6, 4:6 

 

Hrubým písmom sú označené zápasy hrané doma.  

V sumáre zápasov sú v zátvorke uvedené výhry resp. prehry po predlzeni/nájazdoch. 

 

 Náš tip: 1 
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 Por.  Celkom  Z  V  VP  PP  P  Skóre  B   

 1.  HC 46 Bemaco Bardejov   31  20  3  3  5  149  :  79  69 

 2.  HK Nové Zámky   31  16  5  2  8  116  :  82  60 

 3.  HC Prešov Penguins   31  16  3  5  7  121  :  87  59 

 4.  HC 07 Detva   31  17  3  2  9  102  :  82  59 

 5.  MHK 32 Liptovský Mikuláš   31  18  0  4  9  113  :  87  58 

 6.  HK Dukla Michalovce   31  17  2  1  11  126  :  98  56 

 7.  Dukla Senica   31  14  1  4  12  108  :  111  48 

 8.  HC Topoľčany   31  10  3  2  16  89  :  100  38 

 9.  HK Spišská Nová Ves   31  11  1  2  17  93  :  128  37 

 10.  HK Gladiators Trnava   31  6  4  4  17  82  :  121  30 

 11.  MHK Bemaco Humenné   31  7  2  0  22  82  :  132  25 

 12.  HK 95 Povaţská Bystrica   31  4  3  1  23  65  :  143  19 

 13.  HK Orange 20   12  5  1  1  5  37  :  33  18 

 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Spišská Nová Ves má na námestí betlehem zo vzácneho dreva 

 [pravda.sk; 28/12/2015; SITA ; Zaradenie: Cestovanie] 

http://cestovanie.pravda.sk/mesta/clanok/378138-spisska-nova-ves-ma-na-namesti-betlehem-zo-vzacneho-dreva/ 

 

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. 

 

 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. 

 

http://cestovanie.pravda.sk/mesta/clanok/378138-spisska-nova-ves-ma-na-namesti-betlehem-zo-vzacneho-dreva/
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 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. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  UNIKÁTNY VIDEOPROJEKT: Z Liptovského Mikuláša do Spišskej Novej Vsi 

 [teraz.sk; 28/12/2015; Tablet.TV ] 

http://www.teraz.sk/magazin/unikatny-videoprojekt-z-liptovskeho-m/172734-clanok.html 

 

TABLET.TV spolu so Ţelezničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. prináša ďalšiu časť vlakového videoprojektu, aký na 

Slovensku ešte nikto nerealizoval. Buďte rušňovodičom na trati do Spišskej Novej Vsi. 

 

Trať za Vydrníkom Foto: Tablet.TV 

 

Pred niekoľkými dňami sme vám umoţnili pozorovať trať z hľadiska rušňovodiča na trase Ţilina- Liptovský Mikuláš. 

Pokračujeme ďalej na trati 180 smerom do Spišskej Novej Vsi. V ďalších dieloch projektu Vám postupne ukáţeme 

všetky ţelezničné trate na Slovensku.. 

 

Dnes ponúkame moţnosť precestovať trať Liptovský Mikuláš- Spišská Nová Ves od prvej do poslednej sekundy v úlohe 

rušňovodiča rýchlika Ţelezničnej spoločnosti Slovensko, a.s. R 601 (Váh) v elektrickom rušni radu 361. 

 

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáţe, aké kultúrne, 

historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete 

pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do ţelezničnej reality. Príjemnú cestu! 

 

Pre lepšiu orientáciu na stránke 

 

V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Liptovským Mikulášom a Spišskou Novou Vsou 

zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy. 

 

Niţšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach. 

 

Začiatok cesty: Ţelezničná stanica Liptovský Mikuláš 

http://www.teraz.sk/magazin/unikatny-videoprojekt-z-liptovskeho-m/172734-clanok.html
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Ţelezničná stanica Liptovský Mikuláš Foto: Tablet.TV 

 

Projekt TABLET.TV 

 

Cieľom projektu je priniesť vám moţnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach. Postupne budeme zverejňovať 

videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáţe, napríklad predstavíme Vám najdôleţitejšie ţelezničné 

stanice, alebo zoberieme Vás do ţelezničného depa, kde Vám ukáţeme ţelezničnú techniku. 

 

Technické údaje o vlaku, v ktorom sa veziete a trati 

 

Jazda v rýchliku Ţelezničnej spoločnosti Slovensko, a.s. R 601 (Váh) v elektrickom rušni radu 361. 

 

Radenie vlaku: Rušeň 361 + vozeň Ampeer+ reštauračný vozeň WRReer61 + vozeň Bdghmeer61 + 6x vozeň Bmeer61 + 

vozeň B + poštový vozeň Postw.. 

 

Ţelezničná trať Liptovský Mikuláš- Spišská Nová Ves je súčasťou trate ktorá spája Ţilinu a Košice (v cestovnom 

poriadku pre verejnosť označená ako ţelezničná trať číslo 180). Ide o elektrifikovanú dvojkoľajnú ţelezničnú trať na 

Slovensku. Je súčasťou V. koridoru a patrí medzi najdôleţitejšie slovenské trate s najväčšou intenzitou dopravy. 

 

Foto: Tablet.TV 

 

Z histórie trate 

 

Trať bola vybudovaná ako súčasť Košicko-bohumínskej ţeleznice, uvedenej do prevádzky v roku 1872. 

 

Otváranie jednotlivých úsekov: 

 

• 8. 12. 1871: Ţilina - Poprad 

 

Trať bola pôvodne jednokoľajná, no koncesia stanovovala povinnosť zdvojkoľajniť trať, ak ročný hrubý zisk na jednu míľu 

trate prevýši dva po sebe idúce roky 150 000 zlatých. Kompletné zdvojkoľajnenie bolo dokončené aţ v roku 1955. 

 

Po skončení prvej svetovej vojny Rakúsko-Uhorsko zaniklo a pre mladé Česko-Slovensko mala táto trať kľúčový význam. 

Ako jediná totiţ spájala Česko s východným Slovenskom, o ktoré Česko-Slovensko bojovalo s Maďarskom. Rozdelený 

bol tieţ Tešín, no trať i stanica zostali na území Česko-Slovenska, okolo ktorého vzniklo nové mesto Český Tešín. 
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Strategická Košicko-bohumínska ţeleznica bola 1. februára 1921 prevzatá spoločnosťou Česko-slovenské štátne dráhy, 

no vo vlastníctve súkromnej spoločnosti. 

 

Po druhej svetovej vojne bola spoločnosť ČSD zoštátnená a vlastníkom Košicko-bohumínskej ţeleznice sa stal česko-

slovenský štát. V roku 1955 názov Košicko-bohumínska ţeleznica zanikol a v 1964 bola dokončená elektrifikácia celého 

úseku trate. 

 

Zdroj - Wikipedia.org 

 

Stanice na trati 

 

• Liptovský Mikuláš 

 

• Okoličné 

 

• Podtureň 

 

• Liptovský Hrádok 

 

• Kráľova Lehota 

 

• Východná 

 

• Vaţec 

 

• Štrba - kriţovatka s traťou 182 (Štrba – Štrbské Pleso) 

 

• Štrba zastávka 

 

• Svit 

 

• Poprad - Tatry - kriţovatka s traťou 183 (Poprad – Štrbské Pleso) a 185 (Poprad – Plaveč) 

 

• Gánovce 

 

• Spišský Štiavnik 

 

• Vydrník 
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• Letanovce 

 

• Spišské Tomášovce 

 

• Smiţany 

 

• Spišská Nová Ves - kriţovatka s traťou 186 (Spišská Nová Ves – Levoča) 

 

Koniec cesty – stanica Spišská Nová Ves 

 

Ţelezničná stanica Spišská Nová ves Foto: Tablet.TV 

 

Modernizácia trate 

 

Modernizácia trate pod Tatrami sa má uskutočniť po roku 2015. 

 

Foto: Tablet.TV 

 

Zaujímavosti na trati 

 

Štiavnický tunel 

 

Štiavnický tunel na trati medzi Spišským Štiavnikom a Vydrníkom, ktorý je 158 m dlhý, spustili do prevádzky novou 

dvojkoľajnou traťou Hrabušice - Gánovce v roku 1947. Dnes profil Štiavnického tunela nezodpovedá prechodovému 

prierezu 1 SME, technický stav tunela patrí k najhorším v sieti ŢSR. 

 

Štiavnický tunel Foto: Tablet.TV 

 

Liptovský Hrádok 

 

Liptovský Hrádok vznikol začiatkom 13. storočia ako osada Belzsko. Bol pomenovaný podľa jedného z troch hradov, 

nachádzajúcich sa na území dnešného Liptova – Hrádku. Trinásteho júna 2004 bola v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline 

sprístupnená statická expozícia historického vozového parku Povaţskej ţelezničky, ktorá od prvej svetovej vojny aţ do 

roku 1972 premávala z Liptovského Hrádku cez Liptovskú Tepličku aţ pod Kráľovu Hoľu, druhá vetva dolinami Čierneho 

Váhu takmer aţ na hranicu Horehronia a jedna z jej odbočiek viedla aj do Maluţinej. 

 

Liptovský Hrádok Foto: TASR 
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Východná 

 

V miestnom amfiteátri sa od roku 1953 koná v prvý júlový víkend najväčší slovenský folklórny festival. Je zaradený v 

kalendári podujatí medzinárodnej organizácie C.I.O.F.F. 

 

Vo Východnej sa zachovala ľudová kultúra v mnohých oblastiach; okrem tradičného folklóru je známa výroba krojov a 

výšivkárstvo, tkanie kobercov, rezbárstvo, stolárstvo a tesárstvo. 

 

Východná Foto: TASR 

 

Štrba 

 

Ţelezničná stanica Štrba tvorí dôleţitý dopravný uzol pre návštevníkov Tatier, keďţe tu začína ozubnicová trať na Štrbské 

Pleso. Stanica v Tatranskej Štrbe je tak jednou zo vstupných brán do Vysokých Tatier a predstavuje najvyššie poloţenú 

rýchlikovú stanicu na tratiach Ţelezníc Slovenskej republiky (900 m n. m.). 

 

Štrba Foto: Tablet.TV 

 

Poprad-Tatry 

 

Stanica Poprad-Tatry tvorí dôleţitý dopravný uzol pre návštevníkov mesta a vstupnú bránu do blízkych Vysokých Tatier. 

Okrem hlavnej trate, tu začína spojenie do mesta Vysoké Tatry a na Keţmarok či Starú Ľubovňu. Je tu východzia stanica 

Tatranských elektrických ţelezníc. 

 

Poprad-Tatry Foto: Tablet.TV 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Správa, ktorú by vodiči určite nemali prehliadnuť: Tohto sa už onedlho dočkáme v 

spišskonovoveskom okrese 

 [spisska.dnes24.sk; 28/12/2015; Peter Klimant ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/sprava-ktoru-by-vodici-urcite-nemali-prehliadnut-tohto-sa-uz-onedlho-dockame-v-spisskonovoveskom-okrese-

225231 

 

 Ak sa chystáte so svojím štvorkolesovým tátošom vyraziť na cesty, tieto informácie by vás mohli zaujímať. Zbystrite 

pozornosť, o tomto je dobré vedieť vopred... 

 

http://spisska.dnes24.sk/sprava-ktoru-by-vodici-urcite-nemali-prehliadnut-tohto-sa-uz-onedlho-dockame-v-spisskonovoveskom-okrese-225231
http://spisska.dnes24.sk/sprava-ktoru-by-vodici-urcite-nemali-prehliadnut-tohto-sa-uz-onedlho-dockame-v-spisskonovoveskom-okrese-225231
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Byť pozorný pri šoférovaní auta je nutné vţdy. No v tento deň ešte o to viac. Vodiči, dajte si pozor. Polícia totiţ chystá 

ďalšiu kontrolu a toto sú informácie, ktoré vás určite budú zaujímať. 

 

Podľa vyjadrenia krajského policajného hovorcu Alexandra Szabóa vykonajú muţi zákona kontrolu objektívnej 

zodpovednosti v obmedzenej na teritóriu okresu Spišská Nová Ves uţ tento utorok. 

 

"Vodičov upozorňujeme, aby dodrţiavali predpisy, pretoţe moţno nebudú zastavení priamo na ceste pri porušení 

zákona, ale im príde zásielka domov," dodáva policajný hovorca. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Michalovce rozdrvili Detvu, v Senici jedenásťgólovú prestrelku rozhodli až nájazdy 

 [hokej.sk; 28/12/2015; hokej.sk ; Zaradenie: hokej.sk] 

http://www.hokej.sk/liga_svk1/clanok137058-

Michalovce_rozdrvili_Detvu_v_Senici_jedenastgolovu_prestrelku_rozhodli_az_najazdy.htm?utm_source=rss 

 

Výsledky zápasov 31. kola 1HL 

 

 HC Topoľčany  MHK Bemaco Humenné  7:2 (0:2, 4:0, 3:0)   

 

 Góly Topoľčany:1:2 - 25:00 - M. Mihalik (J. Niník, L. Ruţička)2:2 - 26:46 - P. Jarab (A. Lipovský, M. Šalka)3:2 - 30:45 - F. 

Nemček (M. Kluka, J. Niník) v pres. o dvoch hr.4:2 - 34:20 - F. Nemček (L. Káčer, J. Perniš)5:2 - 43:07 - F. Nemček (M. 

Kluka, N. Szalay) v pres.6:2 - 47:00 - M. Mihalik (L. Káčer, J. Niník) v pres.7:2 - 58:35 - L. Káčer (J. Perniš, M. 

Mihalik)Góly Humenné:0:1 - 00:13 - L. Vartovník (G. Bylina, L. Hopkovič)0:2 - 14:37 - M. Nagy 

Strely na bránu: 41:29 (13:15, 18:4, 10:10). Vylúčenia: 1:8 na 2 min .Presilovky: 3:0. Divákov: 293. 

 

 HK Dukla Michalovce  HC 07 Detva  5:0 (2:0, 2:0, 1:0)   

 

 Góly Michalovce:1:0 - 02:20 - M. Drotár (P. Klouda, J. Faith) v pres.2:0 - 18:59 - G. Luchnikov (T. Banovský, M. 

Hinďoš)3:0 - 26:41 - G. Shangin (V. Urban, P. Huňady)4:0 - 28:22 - M. Drotár (J. Faith, P. Klouda)5:0 - 54:42 - J. Faith (P. 

Klouda, M. Drotár) 

Strely na bránu: 29:32 (12:17, 10:7, 7:8). Vylúčenia: 5:3 na 2 min .Presilovky: 1:0. Divákov: 1050. 

 

 HK 95 Povaţská Bystrica  NovĂ© ZĂˇmky  0:8 (0:3, 0:4, 0:1)   

http://www.hokej.sk/liga_svk1/clanok137058-Michalovce_rozdrvili_Detvu_v_Senici_jedenastgolovu_prestrelku_rozhodli_az_najazdy.htm?utm_source=rss
http://www.hokej.sk/liga_svk1/clanok137058-Michalovce_rozdrvili_Detvu_v_Senici_jedenastgolovu_prestrelku_rozhodli_az_najazdy.htm?utm_source=rss
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 Góly Dolný Kubín:0:1 - 00:39 - E. Čaládi (B. Fábry, J. Ďurčo)0:2 - 19:41 - P. Kousalík (M. Baron, M. Hudec) v pres.0:3 - 

19:59 - A. Podstavek (E. Čaládi, M. Chovan)0:4 - 28:52 - L. Tábi (A. Podstavek, E. Čaládi) v pres. o dvoch hr.0:5 - 31:58 - 

M. Baron (A. Podstavek, P. Kousalík)0:6 - 32:17 - M. Dubec (A. Sucharda)0:7 - 39:44 - M. Hudec (T. Török, J. 

Svoboda)0:8 - 57:31 - M. Dubec (E. Čaládi, L. Tábi) v pres. 

Strely na bránu: 19:31 (9:16, 10:15, 0:0). Vylúčenia: 9:7 na 2 min , navyše HUDEC 10min NESPH.Presilovky: 0:3. 

Divákov: 102. 

 

 MHK 32 Liptovský Mikuláš  HK Spišská Nová Ves  11:1 (5:0, 3:0, 3:1)   

 

 Góly Lipt. Mikuláš:1:0 - 01:03 - M. Piatka (I. Oško, A. Laco)2:0 - 04:11 - J. Cibuľa (P. Lichanec, J. Kadlubiak)3:0 - 09:48 - 

A. Laco (M. Piatka, I. Brezniak)4:0 - 14:48 - J. Cibuľa (F. Mezovský, P. Bartík) v pres.5:0 - 19:57 - M. Uram (P. 

Lichanec)6:0 - 24:23 - J. Cibuľa (F. Mezovský, M. Krčula)7:0 - 29:16 - F. Mezovský (M. Krčula, I. Brezniak)8:0 - 39:21 - J. 

Kuric (P. Bartík, M. Krčula)9:1 - 41:46 - I. Brezniak (M. Piatka, A. Laco)10:1 - 50:45 - A. Lištiak (A. Laco, P. Gápa)11:1 - 

52:40 - P. Gápa (M. Uram, A. Lištiak)Góly Sp.Nová Ves:8:1 - 41:26 - J. Lapšanský (J. Ištocy, M. Findura) 

Strely na bránu: 45:25 (16:7, 14:10, 15:8). Vylúčenia: 4:7 na 2 min , navyše JABROCKÝ 10min HRACI, JABROCKÝ 

10min HRACI.Presilovky: 1:0. Divákov: 920. 

 

 Dukla Senica  HC Prešov Penguins  5:6 sn (0:0, 3:3, 2:2, 0:0, 0:1)   

 

 Góly Senica:1:0 - 24:30 - P. Řezač (G. Saliji, F. Pekarčík)2:1 - 25:50 - G. Saliji (F. Pekarčík, P. Řezač) v pres.3:2 - 31:55 

- Ľ. Dobrý (R. Vereš)4:3 - 44:18 - P. Řezač (G. Saliji, F. Pekarčík)5:5 - 51:30 - P. Řezač (G. Saliji, F. Pekarčík) v 

pres.Góly Prešov:1:1 - 25:20 - I. Halás2:2 - 26:54 - F. Pulščák (I. Halás)3:3 - 34:36 - O. Jokeľ (S. Chalupa, Ľ. Sabol)4:4 - 

45:39 - O. Jokeľ (S. Chalupa)4:5 - 48:46 - I. Halás (R. Kohutiar, J. Prokop) v pres. 

Strely na bránu: 48:37 (16:7, 13:17, 16:10, 3:2, 0:1). Vylúčenia: 4:7 na 2 min .Presilovky: 2:1. Divákov: 402. 

 

 HC 46 Bemaco Bardejov  HK Gladiators Trnava  5:1 (3:1, 1:0, 1:0)   

 

 Góly Bardejov:1:0 - 06:03 - M. Kalináč (M. Mikolášek, O. Gmitter)2:0 - 07:56 - R. Ihnaťo (J. Loydl, L. Ščurko)3:0 - 08:27 - 

M. Kalináč (M. Baláţ)4:1 - 32:34 - F. Vaško (V. Solomonchak, D. Šimčák)5:1 - 49:09 - M. Takáč (M. Baláţ, M. 

Kalináč)Góly Trnava:3:1 - 15:26 - M. Glemba (M. Čunderlík) v oslab. 

Strely na bránu: 37:17 (8:7, 16:4, 13:6). Vylúčenia: 4:7 na 2 min .Oslabenia: 0:1. Divákov: 1050. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  I. liga - 33. kolo - pondelok - výsledky - súhrn 

 [hokejportal.net; 28/12/2015; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko -> 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/i-liga-33-kolo-pondelok-vysledky-suhrn/62494 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/i-liga-33-kolo-pondelok-vysledky-suhrn/62494
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Súhrn výsledkov pondelkových stretnutí 33. kola druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaţe I. ligy: 

 HK Dukla Michalovce - HC 07 Orin Detva 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)  

Góly: 3.a 29. M. Drotár, 19. Lučnikov, 27. Šangin, 55. J. Faith, 1050 divákov 

 

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves 11:1 (5:0, 3:0, 3:1)  

Góly: 5., 15. a 25. J. Cibuľa, 2. Piatka, 10. A. Laco, 20. Uram, 30. Mezovský, 40. Kuric, 42. Brezniak, 51. Lištiak, 53. 

Gápa - 42. J. Lapšanský, 920 divákov 

 

Bemaco HC-46 Bardejov - HK Gladiators Trnava 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)  

Góly: 7. a 9. Kalináč, 8. Ihnaťo, 33. F. Vaško, 50. M. Takáč - 16. Glemba, 1050 divákov 

 

HK Topoľčany - MHK Bemaco Humenné 7:2 (0:2, 4:0, 3:0)  

Góly: 31., 35. a 44. F. Nemček, 25. a 47. M. Mihálik, 27. Jarab, 59. L. Káčer - 1. Vartovník, 15. M. Nagy, 293 divákov 

 

HK '95 Povaţská Bystrica - HC Mikron Nové Zámky 0:8 (0:3, 0:4, 0:1)  

Góly: 33. a 58. Dubec, 1. Čaládi, 20. Kousalík, 20. Podstavek, 29. Tábi, 32. Baron, 39. M. Hudec, 102 divákov 

 

HC Dukla Senica - HC Prešov 07 5:6 po sam. nájazdoch (0:0, 3:3, 2:2 - 0:0, 0:1)  

Góly: 25., 45. a 52. Řezač, 26. G. Saliji, 32. Ľ. Dobrý - 35. a 46. Jokeľ, 26. Halás, 27. Pulščák, 49. Kohutiar, rozhodujúci 

sam. nájazd M. Tkáč, 402 divákov 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Útok nožom pri nákupnom centre 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 28/12/2015;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Stanislava Kováčik, moderátorka: "Dramatický nedeľný večer zaţili nakupujúci Novovešťania. Pri jednom z nákupných 

centier sa starší osadník vyhráţal muţom s noţom v ruke. Raz uţ podobný útok spáchal. Vtedy však ušiel. Včera sa mu 

to nepodarilo." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Novovešťan sa najprv zahnal s palicou na predavačku v stánku s pyrotechnikou. Potom za ním 

vybehol vonku jej partner. Tu uţ útočník vytiahol nôţ. Pred centrom stál ďalší muţ na cigaretke. Keď videl, ţe osadník 

Miroslav ohrozuje mladého Novovešťana s noţom, chcel mu pomôcť. Okamţite volal policajtov." 

 

Jana Mésarová, hovorkyňa KR PZ Košice (telefonát): "V tejto súvislosti spišskonovoveskí policajti z prečinu 

nebezpečného vyhráţania obvinili päťdesiatdvaročného Miroslava." 
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Matúš Gavlák: "Keď si Miro všimol, ţe muţi volali políciu, utekal preč. Na blízku však boli PMJ-čkári, ktorí ho chytili pár 

desiatok metrov od nákupného centra. Pri úteku útočník síce nôţ odhodil, no policajti ho našli a muţa zadrţali." 

 

Jana Mésarová: "Zároveň bude spracovaný podnet na vzatie obvineného muţa do väzby." 

 

Róbert Kočiš, viktimológ: "Samotné to nebezpečné vyhráţanie musí byť takej intenzity a kvality, ţe vzbudzuje dôvodnú 

obavu u iného, ţe páchateľ tento skutok vykoná. Napríklad nebezpečné vyhráţanie s noţom, ţe ťa zabijem." 

 

Matúš Gavlák: "K podobnému útoku došlo prednedávnom aj na autobusovej stanici v Spišskej Novej Vsi s tým 

rozdielom, ţe po útoku to ostal jeden zranený. V tomto prípade prijali policajti trestné oznámenie a stále na ňom pracujú. 

Vtedy sa páchateľovi podarilo ujsť, no podľa našich informácií ide o rovnakého muţa ako z nedeľňajšieho večera. Po 

obvinení si za nebezpečné vyhráţanie môţe posedieť vo väzení." 

 

Róbert Kočiš: "Je to veľmi obvyklý trestný čin. Hrozí tam trest odňatia slobody v prvom odseku aţ do jedného roka a v 

druhom odseku, keď je spáchaný na chránených osobách, alebo iným spôsobom aţ do výšky troch rokov." 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Pohotovosť v lekárňach - utorok 29. decembra 

 [korzar.sme.sk; 28/12/2015; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8109109/pohotovost-v-lekarnach-utorok-29-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 

 

http://korzar.sme.sk/c/8109109/pohotovost-v-lekarnach-utorok-29-decembra.html
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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 

 

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 Lianela - Muránska 1335/12 

 

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 Anett, Levočská 59(za Tatra bankou) 

 

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

 

Poprad 

 

Altea - Námestie sv. Egídia 25 - pri ul. J. Curie, Poprad, 052/772 42 22 

 

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

 

Dr. Max - Kaufland, Štefánikova ulica, 057/7721338 

 

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. 

 

Trebišov 

 

Apis, M. R. Štefánika 3481, Fartex, 6685812 

 

Predĺţená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

Dom zdravia, Nám.osloboditeľov 15, 6420211 

 

Predĺţená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej sluţby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Kam za kultúrou - utorok 29. decembra 

 [korzar.sme.sk; 28/12/2015; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8110447/kam-za-kulturou-utorok-29-decembra.html 

 

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

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

http://korzar.sme.sk/c/8110447/kam-za-kulturou-utorok-29-decembra.html
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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, ARTMAX: Love o 20.00, Black Mass: Špinavá dohoda o 19.00, Bod zlomu 3D o 20.30 hod., STER 

CENTURY CINEMAS - Luskáčik – Bolshoi Balet o 15.30, 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 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 - Luskáčik – Bolshoi Balet o 15.30, 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 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. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - La Traviata o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO - (Alţbetina 38) - 

Kozliatka a vlk o 10.00 hod., THÁLIA - Slečna Netýkavka o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) Kôň - Tematická výstava zo zbierok VsG (do 3. 1.), Peter 

Rónai: Post ping pong (do 31. 1.), (Alţbetina 22, ut - ne 10 - 18) - Gejza Kieselbach (1893 - 1965) - Maliar svetla, pohybu 

a obrazov zvierat (do 31. 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; Príbehy budov a ich osobností (do 28. 2.), Svedectvo starých máp (do 31. 1.), 

(Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; SLOVENSKÉ 

TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a 

kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie Aurela 

Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úţitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na 

Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí, 12 Patrónov...ochrancovia vedy, 

techniky a remesiel... (do 31. 1.), 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.), KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, budova Bravo, 1. posch., po - pia 13.00 - 

18.00) - Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE•ZA•AR 2015 – vernisáţ o 17.00 hod. (do 10. 1.), 

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: 
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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, Záhrada umenia; 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 - Tabačka mini (animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 

hod.), MusicLab (Fabricafe) o 17.00 hod. 

 

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, 19.50, Ţabiak Ribbit o 14.00, 16.00, Vojtech o 18.00, 20.00, Malý princ o 14.20, 

Spievankovo 5: O povolaniach o 13.50, 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, ARTMAX FILMY: Ma ma o 20.30 hod., POPRAD: CINEMAX - Izba o 15.20, Malý princ 

o 13.50, Mladosť o 20.00, 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., HUMENNÉ: FAJN - Kráľovia 

hôr o 17.00, Krampus: Choď do čerta o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - MS: Ţenba 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 
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(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 

 

1.11.  Tréner Bardejova Tomko: Zranenia nám narušujú kompaktnosť 

 [hokej.sk; 28/12/2015; Juraj Ščerbík ; Zaradenie: hokej.sk] 

http://www.hokej.sk/liga_svk1/clanok137070-Trener_Bardejova_Tomko_Zranenia_nam_narusuju_kompaktnost.htm?utm_source=rss 

 

Líder 1. hokejovej ligy Bemaco HC 46 Bardejov sa rozlúčil v starom roku na domácom ľade so svojimi fanúšikmi výhrou 

nad HK Trnava 5:1. Pred rekordnou návštevou sezóny 1150 divákov Šarišania opäť presvedčili, ţe pozíciu chcú udrţať aj 

vo finiši základnej časti. 

 

 Kormidelník Anton Tomko sa v krátkosti vrátil k doterajšiemu priebehu, v ktorom všetci účastníci súťaţe potvrdili 

stúpajúcu hernú úroveň. " My môţeme byť do určitej miery spokojní, no stále je čo zdokonaľovať. Sprievodným javom v 

mojom kádri je skutočnosť, ţe stále je veľa zranených hráčov. Nikdy nehráme v kompletnej zostave, aj preto nastal 

príchod nových hráčov, ktorí posilnili. Potrebujeme však určitý čas na ich adaptáciu, aby si zvykali čo od nich chceme a v 

akom systéme hráme. Po určitej tréningovej i zápasovej práci musíme byť naďalej trpezliví, je potrebné všetko ladiť tak, 

aby naša forma mala stúpajúcu úroveň, aby sme potešili fanúšikov. Dnes ich prišlo opäť viac čo je našim cieľom, hráme 

pre nich." – netajil ţičlivú atmosféru Tomko. Záverečná štvrtina začína na budúci týţdeň v novom roku a podľa 

bardejovského kouča bude príťaţlivá: " Kľúčovým faktorom bude zdravotný stav hráčov, len tak bude môcť naplniť ciele, 

ktoré sme si dali, aby sme hrali pekný hokej. Boli by sme veľmi radi, keby sme vyhrali základnú časť, sú z toho výhody. 

Musíme byť skromní bez veľkých vyhlásení, play off bude veľmi náročné." 

 

 Bardejovčania majú v prvej desiatke štyroch najproduktívnejších hráčov a Martin Kalináč proti Trnave pridal dva góly i 

asistenciu: " Ten december v úvode som mal taký rozpačitý, ocenenie od fanúšikov som vnímal ja i kabína. No keď sa do 

formácie vrátil Marcel Baláţ po zranení, čo najviac ovplyvnilo to, ţe sme gólovo mlčali, len škoda, ţe nedal gól. Som rád, 

ţe fanúšikovia čoraz viac zaplňujú tribúny, moţno nám od začiatku neverili, k dravosti sme pridali aj hokejovú kvalitu." Na 

prelome rokov si aj Kalináč čoraz viac uvedomuje o čo hrá: " Pripravujeme sa vo výborných podmienkach, trénujeme na 

extraligovej úrovní, sú tu dobrí hráči, musí sa to odzrkadliť v hre. Mladí sa chcú predať, no podstatné je zdravie, keď 

budeme všetci pokope, tak všetko sa dá preţiť. Ţelám to všetkým, aj ľuďom okolo." 

http://www.hokej.sk/liga_svk1/clanok137070-Trener_Bardejova_Tomko_Zranenia_nam_narusuju_kompaktnost.htm?utm_source=rss
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 Novou tvárou v muţstve HC 46 je Roman Ihnaťo, odchovanec Spišskej Novej Vsi, doteraz hral v Humennom a prvým 

gólom sa presadil v nedeľu: " Poznám tu viacerých chalanov z klubov či reprezentácii. Hrá sa tu dobrý útočný hokej, čo 

mi vyhovuje. Doteraz som dal jedenásť gólov a dúfam, ţe splním očakávania, ktoré mi v klube predostreli, preto som tu 

prišiel. Som rád, ţe si ma všimli, je jedno aká formácia je na ľade, aj naša štvrtá má skúsených hráčov. V novom roku si 

ţelám čo najmenej zranení v muţstve, aby naša forma pokračovala, v play off sa chceme pobiť o čo najvyššiu priečku."  

 

 Bardejov – Trnava 5:1 (3:1, 1:0, 1:0). Góly: 7. Kalináč (Mikolášek, Gmitter) 1:0, 8. Ihnaťo (Loydl, Ščurko) 2:0, 9. Kalináč 

(Baláţ) 3:0, 16. Glemba (Čunderlík) 3:1, 33. Vaško ( Solomončak, Šimčák) 4:1, 50. Takáč (Baláţ, Kalináč ) 5:1. 

Rozhodovali Tornay – Šoltés, Smerek, 1150 divákov. 

 

 Bardejov: Riečický ( Sabol) – Valjent, Takáč, Gmitter, kalináč, Baláţ – Polaček, Valentín, Mikolášek, Cútt, Fajčák – 

Pichnarčík, Bednár, Vaško, Šimčák, Solomončak – Mojdis, Loydl, Česelka, Ihnaťo, Ščurko. 

 

 Trnava: Hála (50. Brucháč) – Schmidt, Polaček, Domajev, Reho, Kovaľ – Čunderlík, Hronec, Barinka, Imrich, Glemba – 

Ševčík, Demo, Mrava, Mrázik, Lukačovič – Veselovský, Maury, Hutár. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Kolesárová: Ako môže niekto sadnúť do drahého auta, ktoré je truhlou ostatným? 

 [dennikn.sk; 28/12/2015; Karol Sudor ] 

https://dennikn.sk/285356/kolesarova-moze-niekto-sadnut-do-draheho-auta-ktore-truhlou-ostatnym/?ref=rss 

 

Karol Sudor 

 

Niektorí uţ svojou chamtivosťou okradnú či zabijú aj choré dieťa, tvrdí manaţérka Dobrého anjela. 

 

ĽUDMILA KOLESÁROVÁ sa narodila v roku 1975 v Levoči, vyrastala v Spišskej Novej Vsi a Smiţanoch. Vyštudovala 

Ekonomickú univerzitu, pracovala v oblasti marketingu a reklamy. Od januára 2010 je marketingovou manaţérkou 

neziskovej organizácie Dobrý anjel, ktorá od svojho vzniku tisíckam rodín v núdzi, do ktorej sa dostali v dôsledku ťaţkej 

choroby, prispela takmer 30 miliónmi eur. Je vydatá, má dve deti, pôsobí v Poprade, medzi jej hobby patria hory a šport. 

 

Aký bol pre vás tento rok? 

 

Bol náročný, ale to mi neprekáţa, lebo pomáhať chorým ľuďom má vţdy zmysel. Som rada, ţe sa zapája stále viac ľudí. 

Teší ma, ţe konečne sa rozhovorili niektorí "opinion" lídri typu Mišo Truban, ktorí poukázali na korupciu v IT biznise. Je to 

uţitočný krok, lebo práve oni dokáţu motivovať aj ostatných, aby nemlčali, keď sa im čosi nepáči. 

 

https://dennikn.sk/285356/kolesarova-moze-niekto-sadnut-do-draheho-auta-ktore-truhlou-ostatnym/?ref=rss
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Veľmi ma však zarmútilo utrpenie a odchod Vlada Suchodolinského, ale aj tragický pád vrtuľníka v Slovenskom raji. Pár 

dní predtým som v tej rokline bola, tamojší záchranári sú moji priatelia. Záchranári všeobecne sú mimoriadne pozitívnym 

prvkom slovenského zdravotníctva. 

 

Darcovia Dobrého anjela stále pribúdajú? 

 

Áno, ale pomalším tempom. Stále sa totiţ snaţíme získavať tých menej dôverčivých a viac zaneprázdnených. Vţdy je to 

tak – najskôr sa rýchlo zapoja tí, ktorí sami aktívne hľadajú, komu pomôcť, potom však musíte presviedčať ďalších. 

 

To je uţ náročnejší proces, na druhej strane nechcem nariekať, lebo my sme rástli ešte aj počas finančnej krízy, keď iní 

šli skôr dole. 

 

Prispôsobujete tomu aj marketing? 

 

Áno, lebo to nie je len o získavaní nových darcov, ale aj o udrţaní si existujúcich. Niektorí z nich prispievajú kaţdý mesiac 

uţ deväť rokov, a je len na nás, aby nezmenili postoj. 

 

Motivujeme ich ukazovaním toho, čo všetko sa podarilo dosiahnuť vďaka ich príspevkom. U menej dôverčivých sa zase 

snaţíme argumentovať viac logicky ako emočne. 

 

Koľko darcov po čase prestane prispievať? 

 

Takí, čo prispievajú dlhodobo, teda roky, tvoria aţ polovicu registrovaných. Ďalších dvadsať percent prispieva asi rok či 

dva, nejaké percento zase tvoria tí, čo prispievajú nepravidelne, prípadne vo väčších odstupoch, napríklad na Veľkú noc 

či Vianoce. 

 

Máme na to prepracovaný systém. Človek, ktorý najskôr prispieva a potom prestane, prechádza do reţimu takzvaného 

spiaceho darcu. Existujú aj pasívni, ktorí sa síce zaregistrovali, ale zatiaľ neprispeli, ostatní sú aktívni. 

 

Na kaţdú z týchto skupín máme, logicky, iný nástroj komunikácie – spiaceho chceme prebudiť, pasívneho motivovať 

prispieť a aktívneho si udrţať. 

 

Ublíţil vám odchod Andreja Kisku do politiky? 

 

Nie, nič špeciálne sa neudialo, v darcovstve nenastali ţiadne zásadné výkyvy. Keď ohlásil kandidatúru na prezidenta, uţ 

dva roky sme zaznamenávali kontinuálny rast asi o desať percent, a na tom sa nič nezmenilo, hoci teraz pracujeme 

najmä s náročnejšou skupinou darcov. 

Ľudmila Kolesárová s deťmi. Foto - Robert KňaţkoĽudmila Kolesárová s deťmi. Foto – Robert Kňaţko 
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Dá sa opísať, ako dnes vyzerá typický darca? 

 

Ak by som to mala pomenovať marketingovo, tak je to ţena v produktívnom veku so stredným aţ vysokoškolským 

vzdelaním a s deťmi. Preto sa aktuálny marketing snaţíme cieliť najmä na muţov vo vyššom postavení, manaţérov, 

biznismenov, intelektuálov a zaneprázdnených ľudí. 

 

Majú totiţ viac peňazí. Ţe ţeny reagujú viac, inak vidíme aj na facebookovej stránke, kde máme 60-tisíc fanúšikov. Tam 

sa dá krásne sledovať, kto ako reaguje, diskutuje. 

 

Dá sa z toho odvodiť, ţe ţeny sú empatickejšie vo vzťahu k núdznym a chorým? 

 

Áno. Ţenám je vlastné materstvo a od prírody majú nadelenú aj prirodzenú starostlivosť o okolie. Neviem to však 

racionálne vysvetliť ani podloţiť relevantnými číslami, hovorím to len na základe subjektívnej skúsenosti. 

 

Ţeny podľa mňa jednoducho viac pouţívajú emocionálnu a muţi racionálnu časť mozgu, pričom charita vţdy viac pôsobí 

na tú prvú. Určite sa to však nedá zovšeobecňovať, hoci asi platí, ţe najviac pomáhajú ľudia, ktorí majú s utrpením 

vlastnú skúsenosť. 

 

Aktuálne vám beţia spoty aj v televízii. Z čoho sú hradené? 

 

Z príspevkov sponzorov, platíme však len veľmi symbolickú cenu. Celá kampaň nás stojí moţno toľko, čo klasické biznis 

firmy zaplatia za jeden spot v "prime time". Z peňazí darcov na to nejde ani cent. 

 

Čo povaţujete za najväčšie slabiny Dobrého anjela? 

 

Na danú prácu je nás málo. Vyplýva to však z toho, ţe sa snaţíme veľmi efektívne hospodáriť. Keby nás bolo viac, 

dokázali by sme viac vecí. Máme veľa nápadov aj chuť, ale nemáme kapacity na realizáciu všetkého. 

 

Nepresmerovala časť darcov svoju pomoc na utečencov? 

 

Nič také neevidujeme. Ak vznikne akútna potreba pomáhať niekde inde, a nie je dlhodobá či dokonca trvalá, ľudia sa 

zachovajú tak, ţe prispievajú aj nám, aj utečencom. 

 

Typický darca je empatický človek, takţe sa zväčša rozhodne pomôcť aj viacerým projektom naraz. 

 

Tento rok ste viackrát mali pocit vyčerpanosti, mleli ste z posledného. Čo sa stalo? 
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Sú to moje subjektívne pocity. Odchodom Andreja Kisku ostalo na nás ostatných oveľa viac práce. Musíme viac 

rozmýšľať o stratégiách, kým dovtedy bol hlavou a hnacím motorom najmä on. Navyše latku nastavil mimoriadne vysoko. 

 

A moţno je problém iba vo mne, lebo mi nikdy nestačí, koľko sme urobili. Uvedomujem si, ţe sme mohli aj viac. V tejto 

práci tieţ nie je moţné povedať si, ţe aspoň jeden týţdeň to odbijeme klasickými osemhodinovými šichtami. 

 

Keď vidím, ţe niekto aktuálne potrebuje pomoc, poradiť, preloţiť dokumenty do nemčiny, aby ich mohol konzultovať so 

zahraničnými lekármi, nedokáţem povedať nie len preto, lebo sa mi uţ skončil pracovný čas. 

 

Asi ma to teda občas príliš pohltilo. Rolu v tom zrejme hrala aj istá bezmocnosť z toho, čo všetko sa deje v našom 

zdravotníctve. Z toho som doslova ubitá. 

 

Predraţené nákupy, krádeţe, rodinkárstvo a bohorovnosť zodpovedných? 

 

Áno, ale pridám aj iné dôvody, ktoré ma ničili. Tento rok bol totiţ celospoločensky boľavý v dvoch ďalších veciach. Prvou 

bolo referendum o rodine, druhou utečenecká kríza. 

 

Som príliš citlivá na ubliţovanie si medzi ľuďmi aj na akúkoľvek agresiu, uberá mi to energiu. Ľudia sa však uţ o oboch 

veciach hádali aţ príliš. 

 

Tieto témy niektorým dokonca rozbili aj priateľstvá, a vôbec tým nemyslím tie umelé, facebookové. 

 

Všimla som si, hoci mne osobne sa to nestalo. Najbliţších priateľov si vyberám, s inými sa osobne príliš nestretávam, 

takţe som sledovala celkom kultivovanú debatu. 

 

Zaţila som však aj to, ţe niektorí ľudia, s ktorými sme spolu chodili do školy a kedysi som si s nimi rozumela, sú dnes pre 

mňa pre svoje názory, napríklad na Rómov, neprijateľní. 

 

Najviac mi škodilo asi intenzívne sledovanie debát ľudí, ktorých nepoznám. To, čo dokázali napísať počas referenda 

alebo utečeneckej krízy, ma šokovalo. Na povrch u mňa vyplávali dovtedy nepoznané emócie. 

Ľudmila Kolesárová. Foto - archív Ľ. K.Ľudmila Kolesárová. Foto – archív Ľ. K. 

 

Čo zásadné vám naznačil tento rok v zdravotníctve? 

 

Zistila som, ţe v odobraní ľudskej dôstojnosti sa dá zájsť ešte ďalej, neţ som si myslela. Niektorí ľudia uţ nemajú ani 

elementárnu bariéru a svojou chamtivosťou okradnú či dokonca zabijú aj choré dieťa. 
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Vţdy, keď sa udeje nejaká kauza, myslím si, ţe horšie to uţ nemôţe byť. Ubehne mesiac a stane sa nová. V istých 

veciach uţ preráţame aj pred rokmi prerazené dno. Tu by fakt pomohli len exemplárne tresty. Lenţe tu nesede li ani 

Mečiar či Biľak, tak čo sa čudujeme. 

 

Ako konkrétne sa zabíjajú choré deti? 

 

V Dobrom anjelovi sa zbiehajú najťaţšie prípady chorých detí a nemyslím tým len onkologických pacientov. V systéme 

máme tritisíc rodín a nie ojedinele vyskočí prípad, ţe pacientovi ochorenie diagnostikujú neskoro len preto, ţe mu urobia 

iba röntgen, hoci potrebuje CT či magnetickú rezonanciu. 

 

Povaţujem to za váţnu chybu systému, lebo lekári sú tlačení do toho, aby robili lacnejšie vyšetrenia a na drahšie majú 

limity, čo predlţuje čakacie lehoty. 

 

Čakať dva mesiace na CT pri rakovine je však nemysliteľné, lebo vtedy uţ môţe byť chorý pochovaný. Napriek tomu sa 

také absurdné prípady dejú. 

 

Problémy sú aj so zabezpečením sterility prostredia pre všetkých pacientov. Chorý počas chemoterapie nesmie dostať 

ţiadnu infekciu, súčasné podmienky však dostatočnú sterilitu všade neumoţňujú. 

 

Tvrdíte, ţe poznáte prípady detí, ktoré mohlo zachrániť CT alebo magnetická rezonancia, ale umreli, lebo ich na ne 

neposlali? 

 

Nemôţem garantovať, ţe keby sa urobila včasná a správna diagnostika, kaţdé konkrétne dieťa by určite preţilo. Pravdou 

však je, a štatistiky to dokazujú, ţe šanca na preţitie sa zvyšuje práve dostatočne skorým podchytením ochorenia. 

Potvrdí to kaţdý lekár. 

 

Niektoré nádory sú také agresívne, ţe nemáte čas čakať mesiace. Máme tu aj prípady detí, ktorým správnu diagnózu 

stanovili, aţ keď boli v treťom štádiu rakoviny. 

 

Akú emóciu cítite, keď počujete mená tých, ktorých označujú za bossov slovenského zdravotníctva? 

 

Zlosť. Ja tým ľuďom nerozumiem. Ako si niekto môţe sadnúť do drahého auta, ktoré je truhlou ostatným? Ako tak môţe 

ţiť? Čím si vo vlastnej hlave ošetrí, ţe sa obohacuje na úkor chorých detí, mám, starých otcov? Veď to sa nedá. 

 

Exminister Raši drzo hovorí, ţe ak niekto hovorí o plytvaní v zdravotníctve, klame a šíri paniku, lebo to nik nedokázal. 

 

Uţ z tónu jeho reči, ktorý mal v predmetnom rozhlasovom rozhovore, bolo jasné, ţe z jeho strany ide o mocenské 

zastrašovanie. Najlepšia obrana je pre neho útok. 
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Okrem toho jeho výhovorky na neukončené vyšetrovania súvisia s tým, ţe si je vedomý, ako sa skončia – všetky pôjdu do 

stratena ako doteraz vţdy. To len pred voľbami sa budú kompetentní tváriť, ţe sa niečo robí. 

 

Denne komunikujete s pacientmi aj ich rodinami. Je v nich strach z toho, ako rezort funguje? 

 

Nepochybne. Chcela som urobiť verejnú diskusiu o tom, čo sa beţne dozvedám medzi štyrmi očami. Sú to strašné veci. 

 

Rodičia však nechcú nahlas hovoriť, lebo jednak nevedia presne posúdiť, kde je problém, či je na vine lekár alebo 

systém, jednak sú naň odkázaní. 

 

Čo ich najviac hnevá? 

 

Prístup. Najťaţšie prípady to skúšajú aj za hranicami, teda v Rakúsku, Nemecku či Česku. A uţ o Česku hovoria, ţe aţ 

tam im došlo, aký šialený rozdiel je medzi tamojšími a našimi podmienkami. Sú z toho doslova v šoku. 

 

Mnohí slovenskí pacienti však nemajú s čím porovnávať, takţe systém nie je pod tlakom. Sú ubití z nahlasovania, 

čakacích lehôt, prijímacích procedúr do nemocníc, ale aj z toho, s akým materiálom sa pracuje a ako sa správa personál. 

 

Skúsenosť z provinčnej nemocnice na strednom Slovensku mi ukázala, ţe problém nie je v peniazoch, ale neochote. 

Lekári tam takmer nekomunikovali, nič nevysvetľovali, primár bol arogantný a ani sa nezdravil, väčšina sestier bola 

nervóznych. Ak sa 90-ročný pán spýtal, prečo má na raňajky 13 liekov, dostal odpoveď, ţe sa nemá starať a zapleskli sa 

dvere. Skoro kaţdá otázka sa brala ako útok. Úplne opačnú skúsenosť mám z bratislavskej onkológie. 

 

Áno, je to váţny problém a máme sa čo učiť, ale práve preto, ţe nemocnice sú rôzne, nemám odvahu podporovať 

stereotypy, ţe všade je to rovnako zlé. Našťastie sú aj také, kde to funguje dobre. Mám aj fantastické záţitky s lekármi. 

 

Stáva sa, ţe dieťaťu ráno diagnostikujú rakovinu a poobede uţ je na chemoterapii, pričom nielen personál, ale aj ostatní 

rodičia vysvetľujú, čo ho čaká a ako si môţe pomôcť. Lenţe aj onkológie sú rôzne a z niektorých ma chytá hrôza. Vţdy je 

to o ľuďoch. 

 

Veľký problém vidím v tom, ţe ľudia majú často problém dostať sa na konzultácie s najväčšími kapacitami. Jeden 

prednosta či primár ochotne komunikuje, iný je večne nezastihnuteľný. 

 

Keď som viackrát volala do viedenskej nemocnice, sestry mi vţdy hneď dali k telefónu rovno profesora. U nás sa to 

podarí jedenkrát z desiatich pokusov. Toto je problém celkovej slovenskej ústretovosti voči komukoľvek. 
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Čosi o atmosfére naznačila aj diskusia Denníka N o zdravotníctve, ktorej ste sa zúčastnili. Pôvodne dohodnutý diskutér 

Martin Filko z IFP neprišiel, lebo ho o to poţiadali Fico s Kaţimírom. Nie je to komické? 

 

Nemyslím si, ţe sme sa do tohto štádia dostali teraz, sme v ňom uţ dávno. Vidím za tým demonštráciu moci v zmysle, ţe 

niekto chce rozhodovať, čo bude kto robiť a ktoré médiá majú nárok. Postoj vlády k Denníku N je známy. 

 

Mňa prekvapil skôr Filkov postoj, lebo ho vnímam ako inteligentného a príčetného. Ţe sa ako zbabelci správajú Fico s 

Kaţimírom, prekvapí málokoho. Hovoríme pritom o slobode diskutovania. 

 

Teraz nebudem idealistka, ale pragmatička, a poviem, ţe niekedy má čosi neuţitočné prednosť pred uţitočným. V ţivote 

občas treba robiť aj kompromisy, aby sme potom mohli robiť veľké veci. Povedzme, ţe taká bola aj Filkova stratégia. 

 

To mi celkom nesedí k vašim obvyklým bojovným vyhláseniam. 

 

Áno, na jednej strane sama pôsobím ako veľká revolucionárka a idealistka, na druhej strane rozumiem aj takýmto 

krokom. Čas ukáţe, či to bol z jeho strany alibizmus alebo stratégia, aby mal ďalej moţnosť meniť veci k lepšiemu. Ani 

mne sa však jeho krok nepáčil a neschvaľujem ho. 

 

Čo by ste zmenili v zdravotníctve? 

 

Tri veci. Ukazuje sa, ţe Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou koncentruje aj skorumpovaných ľudí, ktorí pre 

rôzne kauzy museli odísť z iných pozícií. Treba ho teda kompletne zrenovovať. 

 

Vyriešiť treba situáciu v zdravotných poisťovniach, teda určiť, ktorým smerom sa budeme definitívne uberať – či 

kapitalistickým, kde bude viac poisťovní, ktoré budú tvrdo zápasiť o pacienta, alebo s jedinou štátnou a prísne 

regulovanou poisťovňou. 

 

Zmenila by som aj systém tvorby vedenia nemocníc. Momentálne ich vedú najmä politickí nominanti a ukázalo sa, ţe je 

to zlá cesta. Prečo by ich nemohla riadiť nejaká riaditeľská rada, prečo je to len jeden človek? Čím viac ľudí, tým ťaţšie 

by ich bolo moţné korumpovať. 

Foto N - Tomáš BenedikovičĽudmila Kolesárová. Foto N – Tomáš Benedikovič 

 

Veľa rozruchu spôsobilo odvolanie primára trenčianskej pôrodnice Petra Kaščáka. Nedávno vyhral výberové konanie, a 

tak je späť. Nepochybne je to vynikajúci odborník, správali by sa však médiá a verejnosť rovnako, keby šlo o 

sympatizanta Smeru? 

 

Ak by jeho oddelenie vykazovalo rovnako výborné výsledky ako Kaščákovo, ak by bolo pozitívne hodnotené aj pacientmi, 

čo v tomto prípade bolo, dokonca tuším ako najlepšie u nás, tak verím, ţe áno. 
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Jeho odvolanie nesúviselo ani tak s videoklipom, ktorý povolil nakrúcať v tamojších priestoroch, ale s inými tlakmi, 

oficiálne vysvetlenie bolo len zámienkou. Poznám viac ţien z Trenčína, ktoré s ním mali osobnú skúsenosť a nevedeli si 

jeho prístup vynachváliť. 

 

Na druhej strane je pravda, ţe keby šlo o sympatizanta Smeru, verejnosť s médiami by sa moţno tak nemobilizovali. 

Ťaţko sa totiţ súcití s niekým, kto podporuje stranu, ktorá sa podpisuje na zlom stave zdravotníctva a robí škaredé veci v 

celej krajine. Ľudia zvyknú hodnotiť kaţdú situáciu v celkovom kontexte. 

 

Čo osobné sa vás ľudia najčastejšie pýtajú? 

 

Ţe ako môţem robiť takúto prácu, keď sa celé dni stretávam s utrpením, chudobou, chorobami a so smrťou. Lenţe práve 

takto zaţívam najkrajšie veci. Na rozdiel od novinárov či osôb z iných brandţí som totiţ obklopená len dobrými ľuďmi. 

 

Zdruţujú sa u nás dobrí a nezištní ľudia Slovenska, ktorí sú vţdy ochotní pomôcť. Keď som jedného chlapca bez nohy 

oslovila, či by nenapísal list inému, ktorého amputácia len čaká, okamţite sa ponúkol, ţe ho osobne navštívi, ukáţe mu 

protézu a podebatujú spolu, aby sa nebál. Chcel mu ukázať, ţe ţivot je pekný aj s protézou. 

 

Keď jeden Slovák vo Viedni zistil, ţe sa tam chodí liečiť dieťa z východu Slovenska, ktoré musí sprevádzať rodina, ihneď 

si začal brať dovolenky na čas, keď sú tam, len aby ich sprevádzal a tlmočil im. Inokedy som potrebovala pre jednu 

rodinu navigáciu, aby trafila, kam potrebuje. K dispozícii bola v priebehu chvíle, iní tej rodine zase prispeli na benzín. 

 

Mali sme tieţ študenta, ktorému zomrela mama. Do štátnic mu chýbal len polrok, na internáte však uţ nemal čo jesť. Bol 

v komplikovanej situácii, ale ozval sa jeden manaţér, ţe kým doštuduje a nenájde si prácu, bude mu platiť. Nakoniec ho 

ešte aj zamestnal. 

 

Keď si to tak vezmem, mojou úlohou je manaţovať dobro, takţe sa fakt nemôţem sťaţovať. 

 

Treba niečo zmeniť v legislatíve o charite? 

 

Tvrdo by som sprísnila predpisy, ktoré sa týkajú vyberania peňazí do kasičiek. Súčasný zákon je príliš benevolentný a 

umoţňuje ľahko sa realizovať aj podvodníkom. Práve pre nich si mnohí myslia, ţe kaţdá charita je podvod. Takto 

vznikajú problémy aj serióznym organizáciám. 

 

Zároveň by bolo vhodné, aby si aspoň fyzické osoby mohli peniaze darované na charitu odpísať zo základu dane. Mala 

by to byť odpočítateľná poloţka. 

 

Čo by ste priali ľuďom do nového roka? 
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Aby sme vyrástli a nebáli sa. Sme veľmi ustráchaní, čoho odrazom sú aj vysoké ploty okolo domov. A veľmi chcem, aby 

sme boli hrdí, nie pyšní. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  TELEGRAF 

 [Korzár; 298/2015; 29/12/2015; s.: 14; Redakcia ; Zaradenie: Denník košického kraja] 

 

* Hokej - NHL:Ottawa Boston 3:1, Florida - Columbus 3:2,NYIslanders - Toronto 1:3, Dallas - St. Louis 3:0, Calgary - 

Edmonton 5:3, Winnipeg - Pittsburgh 1:0, Colorado - Arizona 1:2 pp, Anaheim - Philadelphia 4:2, Chicago - Carolina 1:2. 

 

* Hokejisti Slovana Bratislava natiahli víťaznú sériu v KHL na tri zápasy. V úvodnom pondelňajšom dueli trojzápasového 

tripu vyhrali na ľade Neftechimiku Niţnekamsk 1:0 po nájazdoch, pričom ten rozhodujúci premenil aţ v jedenástej sérii 

Ţiga Jeglič. 

 

* Prvá hokejová liga - 31. kolo: Liptovský Mikuláš Spišská Nová Ves 11:1 (5:0, 3:0, 3:1), góly: 5., 15. a 25. J. Cibuľa, 2. 

Piatka, 10. A. Laco, 20. Uram, 30. Mezovský, 40. Kuric, 42. Brezniak, 51. Lištiak, 53. Gápa - 42. J. Lapšanský. 

Michalovce - Detva 5:0 (2:0, 2:0, 1:0), góly: 3.a 29. M. Drotár, 19. Lučnikov, 27. Šangin, 55. J. Faith. Bardejov - Trnava 

5:1 (3:1, 1:0, 1:0), Senica - Prešov 5:6 sn (0:0, 3:3, 2:2 - 0:0, 0:1), Topoľčany Humenné7:2 (0:2, 4:0, 3:0), Povaţská 

Bystrica - Nové Zámky 0:8 (0:3, 0:4, 0:1). 

 

* Lionel Messi si v Dubaji na odovzdávaní cien Globe Soccer Awards vyslúţil poctu pre najlepšieho futbalistu roka 2015. 

Najlepším klubomsa stal španielsky zamestnávateľ 28-ročného Argentínčana FC Barcelona. 

 

* Cestný cyklista Peter Sagan opäť triumfoval v ankete Zlatý pedál 2015. Dvadsaťpäťročný jazdec tímuTinkoffSaxo sa 

piatykrát v rade stal absolútnym víťazom ocenenia pre najlepšieho slovenského cyklistu v uplynulej sezóne, celkovo 

vyhral v tejto ankete šesťkrát. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Cez Prešov bez zastavenia na semafore? Mesto spúšťa zelenú vlnu na hlavnom ťahu 

 [podkapotou.zoznam.sk; 29/12/2015; JH TASR, Ministerstvo vnútra SR ; Zaradenie: Pod kapotou] 

http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000673/1518567/Cez-Presov-bez-zastavenia-na-semafore--Mesto-spusta-zelenu-vlnu-na-hlavnom-

tahu 

 

Motoristi, ktorí jazdia po Levočskej a Duklianskej ulici v Prešove, by to mali mať jednoduchšie. 

 

http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000673/1518567/Cez-Presov-bez-zastavenia-na-semafore--Mesto-spusta-zelenu-vlnu-na-hlavnom-tahu
http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000673/1518567/Cez-Presov-bez-zastavenia-na-semafore--Mesto-spusta-zelenu-vlnu-na-hlavnom-tahu
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V skúšobnej prevádzke tu začala fungovať zelená vlna. Ide o jedno z opatrení, ktoré má zlepšiť plynulosť dopravy v tejto 

frekventovanej časti mesta. Informoval o tom Milan Grejták z tlačového odboru prešovskej radnice. 

 

Vytvorenie zelenej vlny v časti Prešova malo priniesť aj rozkopávky niektorých ulíc. Mesto však našlo modernejšie a 

dokonca aj lacnejšie riešenie, pri ktorom ide prenos dát vzduchom. "Technika je nainštalovaná, je uţ spustený aj program 

takzvanej zelenej vlny, momentálne je celý systém v skúšobnej prevádzke," uviedol prešovský viceprimátor Štefan 

Kuţma. Ladenie systému potrvá zhruba šesť týţdňov. Tak, aby sa jeho fungovanie vyskúšalo nielen počas sviatkov a 

prázdnin, ale aj v priebehu beţných pracovných dní. 

 

Táto investícia vyšla mesto na necelú štvrtinu predpokladanej hodnoty, na ktorú zastupiteľstvo pôvodne schválilo 100.000 

eur. Iba samotné stavebné práce, ktoré mali súvisieť s poloţením káblov do zeme, odhadovali na 70.000 eur. "Keďţe 

sme napokon zvolili systém pracujúci podobne ako diaľničný systém na vyberanie mýta, ušetrili sme na výkopových 

prácach a na ťahaní káblov," vysvetlil Kuţma. 

 

Ide o prvú etapu projektu zelenej vlny, v rámci ktorého bolo GSM ovládanie nainštalované na piatich semaforoch 

riadiacich kriţovatky od predajne Lidl na Levočskej ulici po kriţovatku ulíc Duklianska a Vajanského. Viceprimátor 

informoval, ţe systém musí reagovať na svetelnú signalizáciu takým spôsobom, aby nepúšťal do kriţovatky vozidlá v 

čase, kedy ide vlak. Svetelná signalizácia musí medzi sebou komunikovať, aby bol zabezpečený plynulý prejazd vozidiel 

aj v čase najväčšej dopravnej špičky. Prešovská radnica ţiada motoristov o trpezlivosť počas skúšobnej prevádzky 

zelenej vlny. 

 

V ďalších fázach sa bude touto formou pokračovať aj na ostatných úsekoch v meste, v závislosti od schvaľovania 

finančných prostriedkov. 

 

Hliadky dopravnej polície na 29.12.2015 

 

Úsek Typ a farba vozidla 

Bratislavský kraj 28 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 10 neoznačených 

hliadok polície 

D1 Škoda Superb hnedá, VW Passat čierna 

D2 VW Golf modrá, Škoda Superb sivá metalíza 

okres Senec Škoda Fabia modrá 

BA – mesto Škoda Fabia modrá 

BA – mesto Škoda Fabia biela 

BA – mesto Škoda Superb čierna 

BA – mesto Seat Leon sivá 

okres MA, PK, SC VW Golf modrá 

Trnavský kraj 21 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 10 neoznačených 
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hliadok polície 

Diaľnica D1, Rýchlostná cesta R1 Škoda Superb hnedá, VW Golf biela, VW Passat čierna, Audi strieborná 

okres Dunajská Streda Škoda Fabia modrá 

okres Galanta VW Passat čierna 

okres Senica Škoda Fabia modrá 

okres Skalica Kia cee´d hnedá 

okres Trnava Škoda Superb hnedá, VW Golf sivá 

TT celý kraj VW Passat čierna 

Trenčiansky kraj 12 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačených 

hliadok polície 

Diaľnica D1 VW Passat modrá 

okres Nové Mesto nad Váhom a 

Myjava 

Škoda Fabia modrá 

okres Povaţská Bystrica Škoda Fabia modrá 

okres Prievidza Škoda Fabia modrá 

okres Trenčín VW Golf modrá 

okres Bánovce nad Bebravou VW Golf čierna 

Nitriansky kraj 25 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 10 neoznačených 

hliadok polície  

okres Nitra a Zlaté Moravce Kia cee´d hnedá, Škoda Superb sivá 

okres Nové Zámky Škoda Fabia modrá 

okres Levice VW Golf čierna, VW Golf sivá, Kia cee´d hnedá 

okres Komárno Opel Astra biela, Škoda Fabia modrá 

okres Topoľčany Škoda Fabia sivá 

okres Šaľa Škoda Fabia modrá 

Banskobystrický kraj 13 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 12 neoznačených 

hliadok polície 

okres Banská Bystrica VW Golf biela, VW Passat modrá 

okres Brezno Škoda Fabia biela 

okres Lučenec Škoda Fabia biela 

okres Rimavská Sobota Seat Lenon sivá, VW Passat modrá 

okres Zvolen Škoda Fabia modrá 

okres Ţiar nad Hronom Škoda Fabia biela, Škoda Fabia modrá, VW Passat čierna, modrá 

R1 KDI DO (okres BB,ZV,ZH,ZC) Škoda Superb čierna 

okres Veľký Krtíš Kia Ceed biela 

Ţilinský kraj  19 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 9 neoznačených 

hliadok polície 
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okres Čadca. Kysucké Nové Mesto Škoda Fabia modrá 

okres Dolný Kubín, Tvrdošín, 

Námestovo 

Škoda Fabia modrá 

okres Liptovský Mikuláš, 

Ruţomberok 

VW Golf sivá, Audi A4 čierna 

okres Martin, Turčianske Teplice Seat Leon strieborná, Škoda Fabia biela, VW Passat modrá 

okres Ţilina, Bytča VW Golf modrá, Škoda Superb čierna 

Prešovský kraj 37 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 11 neoznačených 

hliadok polície 

Diaľnica D1 VW Passat čierna, Škoda Superb sedan čierna, Audi A4 kombi čierna 

okres Bardejov Škoda Fabia biela 

okres Humenné Škoda Fabia sivá 

okres Keţmarok VW Golf modrá 

okres Prešov Škoda Fabia modrá, VW Golf modrá 

okres Svidník Škoda Fabia biela 

okres Stará Ľubovňa VW Golf čierna 

Košický kraj 34 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 8 neoznačených 

hliadok polície 

okres Spišská Nová Ves Suberb čierna, VW Passat červená 

okres Košice - okolie Škoda Fabia biela, Fabia sivá 

okres Michalovce, Sobrance Škoda Fábia modrá, VW Golf sivá 

okres Trebišov Škoda Fabia biela 

D1, R2, R4 okres Košice; Košice - 

okolie  

Seat Leon sivá, Škoda Superb strieborná 

 

 

Zmena je vyhradená podľa vývoja aktuálnej dopravno-bezpečnostnej situácie. 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


