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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Tieto slovenské udalosti si pripomenieme v druhom polroku 2016 

 [teraz.sk; 29/12/2015; TASR ] 

http://www.teraz.sk/slovensko/tieto-slovenske-udalosti-2016/173703-clanok.html 

 

Prečítajte si výberový prehľad udalostí, ktoré si budeme pripomínať v druhom polroku budúceho roka. 

 

Most Márie Valérie, ktorý spája Štúrovo s Ostrihomom. Foto: TASR/Henrich Mišovič 

 

Bratislava 29. decembra (TASR) – V roku 2016 si pripomenieme okrúhle výročia zaujímavých historických i súčasných 

slovenských udalostí. 

http://www.teraz.sk/slovensko/tieto-slovenske-udalosti-2016/173703-clanok.html
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TASR prináša výberový prehľad týchto udalostí. 

 

2. polrok - JÚL - DECEMBER 

 

1. júla 1991 - V Prahe bol podpísaný protokol o zrušení Varšavskej zmluvy. 

 

8. júla 1436 - Dnešnej Bratislave udelil uhorský kráľ Ţigmund Luxemburský erbovú listinu, ktorou mestu potvrdil právo 

uţívať svoj znak. 

 

14. júla 1976 - Našlo sa telo 20-ročnej študentky medicíny Ľudmily Cervanovej v potoku Čierna Voda v blízkosti Kráľovej 

pri Senci. 

 

16. júla 1366 - Uhorský kráľ Ľudovít I. udelil mestu Bardejov právo meča, čo dovoľovalo richtárovi a mestskej rade trestať 

obyvateľov mesta aj smrťou. 

 

23. júla 1851 - V Banskej Bystrici inaugurovali Štefana Moysesa do funkcie banskobystrického rímskokatolíckeho 

biskupa. 

 

28. júla 1976 - Do bratislavského jazera Zlaté piesky sa zrútilo československé dopravné lietadlo Iljušin IL-18. V lietadle 

zahynulo 70 pasaţierov a šesť členov posádky. Jeden cestujúci zomrel na následky zranení po prevoze do nemocnice. 

Naţive zostali piati ľudia. Išlo o najväčšiu leteckú haváriu v histórii Slovenska a bývalého Československa. 

 

29. júla 1896 - Uviedli do prevádzky starú zubačku (ozubnicovú ţeleznicu) Štrba - Štrbské Pleso v dĺţke päť kilometrov. 

Projektant a stavitelia ţeleznice si za vzor vybrali v Rakúsku tirolskú ozubnicovú ţeleznicu z Jendachu k jazeru 

Achensee. 

 

30. júla 1971 - František Venclovský sa stal prvým občanom Československa, ktorý preplával kanál La Manche. 

 

Na ilustračnej snímke kamzík vrchovský tatranský. Foto: TASR/Oliver Ondráš 

 

3. augusta 2011 - Medzi desať najlepších národných parkov Európy zaradil britský časopis The Ecologist aj Tatranský 

národný park (TANAP). 

 

5. augusta 1841 - Ochotníci v Sobotišti odohrali prvé divadelné predstavenie (hru Starý kočiš Petra III.), čím začalo svoju 

činnosť Slovenské národné divadlo nitrianske (pomenoval ho tak Samuel Jurkovič), ktoré zaloţila skupina oduševnených 

národovcov-štúrovcov Jozef Miloslav Hurban, Ján Francisci, August Krčméry, Andrej Sládkovič a Samuel Jurkovič. 
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8. augusta 1906 - Botanik, archeológ a etnograf Andrej Kmeť poloţil základný kameň budovy Slovenského národného 

múzea (SNM) v Martine. Múzeum sa začalo stavať z iniciatívy Muzeálnej slovenskej spoločnosti a dokončené bolo v roku 

1908. Dnes sa nazýva Turčianske múzeum Andreja Kmeťa a plní úlohu regionálneho vlastivedného centra Turca. 

 

17. augusta 1921 - V Spišskej Novej Vsi zaloţili prvý slovenský horolezecký spolok JAMES. Od roku 1968 IAMES. 

 

Hedviga Ţáková-Malinová Foto: TASR/Vladimír Benko 

 

25. augusta 2006 - Dvaja Slováci údajne zbili v Nitre slovenskú študentku maďarskej národnosti Hedvigu Malinovú. Útok 

a následné vyšetrovanie zhoršili vzťahy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Prípad, ktorý vyvoláva mnohé 

otázniky, nie je ešte vyriešený. 

 

29. augusta 1526 - Odohrala sa bitka pri Moháči, v ktorej bola uhorská armáda Ľudovíta II. Jagellovského porazená 

tureckou armádou sultána Sulejmana I. Kráľ Ľudovít II. pri úteku zahynul bez toho, aby po sebe zanechal dediča trónu. 

Bitka bola začiatkom tureckého panstva v strednej Európe. 

 

31. augusta 1926 - Uskutočnil sa prvý rozhlasový priamy prenos z kaviarne Astória v Bratislave. Vysielala sa tanečná 

hudba v podaní kapely Joţka Pihíka. 

 

30. septembra 1901 - Začala sa v Bratislave skúšobná prevádzka Mestskej elektrárne - prvej elektrárne na Slovensku. 

 

3. októbra 1926 - Objavili kvapľovú jaskyňu Domica v Slovenskom krase. Jaskyňu objavil Ján Majko, ktorý našiel jeden zo 

štyroch prirodzených vchodov jaskynného systému. Sprístupnená verejnosti bola 1.6.1932. 

 

4. októbra 1991 - Federálne zhromaţdenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (FZ ČSFR) schválilo tzv. 

lustračný zákon, ktorý nadobudol platnosť 1.1.1992. 

 

11. októbra 2001 - Zrekonštruovaný most Márie Valérie cez Dunaj spájajúci maďarský Ostrihom so slovenským Štúrovom 

slávnostne odovzdali opäť do uţívania za účasti vtedajšieho slovenského premiéra Mikuláša Dzurindu a maďarského 

premiéra Viktora Orbána ako aj vtedajšieho komisára Európskej únie Güntera Verheugena. 

 

13. októbra 1781 - Vo Viedni bolo vydané jedno z najdôleţitejších nariadení cisára Jozefa II., známe ako Tolerančný 

patent, ktorý síce neznamenal úplné zrovnoprávnenie katolíckeho a nekatolíckeho vierovyznania, ale výrazne prispel k 

zrovnoprávneniu obyvateľstva v Rakúsko-Uhorsku. Tolerančný patent zaručoval pre nekatolíkov nerušený výkon ich 

bohosluţieb, výkon povolania bez obmedzenia, zriaďovanie cirkevných zborov či výstavbu kostolov. Pre Uhorsko začal 

platiť od 25.10.1781. 
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28. októbra 1976 - Ozbrojený 26-ročný Rudolf Bečvář uniesol na linke Praha - Bratislava československé dopravné 

lietadlo Il-18 so 104 cestujúcimi a šiestimi členmi posádky. Lietadlo prinútil pristáť v nemeckom Mníchove. 

 

Foto: TASR 

 

1. novembra 1991 - Na Slovensku sa začala registrácia občanov do prvej vlny kupónovej privatizácie. 

 

4. novembra 2001 - Dvoch slovenských mučeníkov biskupa Pavla Petra Gojdiča a rehoľníka Dominika Metoda Trčku 

vyhlásil za blahoslavených vtedajší pápeţ Ján Pavol II. na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. 

 

16. novembra 2006 - V hnedouhoľnej bani Nováky neďaleko Prievidze došlo k závalu. Pri banskom nešťastí zahynuli 

štyria baníci. 

 

23. novembra 1991 - Sedem trestancov vo väznici v Leopoldove zavraţdilo päť príslušníkov Zboru nápravnej výchovy a 

následne ušli. V priebehu nasledujúcich 48 hodín väzňov chytili. 

 

24. novembra 1966 - Na Sakrakopci v bratislavskej mestskej časti Rača sa zrútilo ruské lietadlo Il-18 patriace bulharskej 

spoločnosti. Zahynulo všetkých 74 cestujúcich a osem členov posádky. 

 

28. novembra 1946 - Vznikla v Levoči tlačiareň pre nevidiacich - Slovenská slepecká tlač. Zaslúţil sa o to učiteľ 

levočského Štátneho ústavu pre slepcov (v súčasnosti Základná škola internátna pre nevidiacich a slabozrakých) Jozef 

Vrabel. Spočiatku tlačila len učebnice a učebné texty pre ţiakov ústavu. Od 1.10.1948 sa začala pravidelná prevádzka 

tlačiarne. 

 

30. novembra 1776 - V Bratislave vysvätili Veľký evanjelický kostol na Panenskej ulici s kapacitou 2000 veriacich, ktorý 

bol postavený podľa návrhu Mateja Walcha a vyznačuje sa výbornou akustikou. 

 

30. novembra 1946 - Premiérou hry Skrotenie zlej ţeny od Williama Shakespeara otvorili divadlo Nová scéna v Bratislave 

v priestoroch vtedajšieho kina Alfa. 

 

1. decembra 1921 - Konala sa americká premiéra prvého slovenského hraného filmu Jánošík bratov Siakeľovcov. Film 

bol uvedený v americkom Chicagu v Atlantis Theatre. 

 

2. decembra 1291 - Uhorský kráľ Ondrej III. udelil Bratislave výsady slobodného kráľovského mesta. 

 

26. decembra 1831 - V Trnave otvorili mestské divadlo. V budove dnes sídli Divadlo Jána Palárika. 

 

Späť na obsah 
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1.2.  Tieto slovenské udalosti si pripomenieme v druhom polroku 2016 

 [24hod.sk; 29/12/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR ] 

http://www.24hod.sk/tieto-slovenske-udalosti-si-pripomenieme-v-druhom-polroku-2016-cl408541.html 

 

Bratislava 29. decembra (TASR) – V roku 2016 si pripomenieme okrúhle výročia zaujímavých historických i súčasných 

slovenských udalostí. 

 

TASR prináša výberový prehľad týchto udalostí. 

 

2. polrok - JÚL - DECEMBER 

 

1. júla 1991 - V Prahe bol podpísaný protokol o zrušení Varšavskej zmluvy. 

 

8. júla 1436 - Dnešnej Bratislave udelil uhorský kráľ Ţigmund Luxemburský erbovú listinu, ktorou mestu potvrdil právo 

uţívať svoj znak. 

 

14. júla 1976 - Našlo sa telo 20-ročnej študentky medicíny Ľudmily Cervanovej v potoku Čierna Voda v blízkosti Kráľovej 

pri Senci. 

 

16. júla 1366 - Uhorský kráľ Ľudovít I. udelil mestu Bardejov právo meča, čo dovoľovalo richtárovi a mestskej rade trestať 

obyvateľov mesta aj smrťou. 

 

23. júla 1851 - V Banskej Bystrici inaugurovali Štefana Moysesa do funkcie banskobystrického rímskokatolíckeho 

biskupa. 

 

28. júla 1976 - Do bratislavského jazera Zlaté piesky sa zrútilo československé dopravné lietadlo Iljušin IL-18. V lietadle 

zahynulo 70 pasaţierov a šesť členov posádky. Jeden cestujúci zomrel na následky zranení po prevoze do nemocnice. 

Naţive zostali piati ľudia. Išlo o najväčšiu leteckú haváriu v histórii Slovenska a bývalého Československa. 

 

29. júla 1896 - Uviedli do prevádzky starú zubačku (ozubnicovú ţeleznicu) Štrba - Štrbské Pleso v dĺţke päť kilometrov. 

Projektant a stavitelia ţeleznice si za vzor vybrali v Rakúsku tirolskú ozubnicovú ţeleznicu z Jendachu k jazeru 

Achensee. 

 

30. júla 1971 - František Venclovský sa stal prvým občanom Československa, ktorý preplával kanál La Manche. 

 

3. augusta 2011 - Medzi desať najlepších národných parkov Európy zaradil britský časopis The Ecologist aj Tatranský 

národný park (TANAP).  

 

http://www.24hod.sk/tieto-slovenske-udalosti-si-pripomenieme-v-druhom-polroku-2016-cl408541.html
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5. augusta 1841 - Ochotníci v Sobotišti odohrali prvé divadelné predstavenie (hru Starý kočiš Petra III.), čím začalo svoju 

činnosť Slovenské národné divadlo nitrianske (pomenoval ho tak Samuel Jurkovič), ktoré zaloţila skupina oduševnených 

národovcov-štúrovcov Jozef Miloslav Hurban, Ján Francisci, August Krčméry, Andrej Sládkovič a Samuel Jurkovič. 

 

8. augusta 1906 - Botanik, archeológ a etnograf Andrej Kmeť poloţil základný kameň budovy Slovenského národného 

múzea (SNM) v Martine. Múzeum sa začalo stavať z iniciatívy Muzeálnej slovenskej spoločnosti a dokončené bolo v roku 

1908. Dnes sa nazýva Turčianske múzeum Andreja Kmeťa a plní úlohu regionálneho vlastivedného centra Turca. 

 

17. augusta 1921 - V Spišskej Novej Vsi zaloţili prvý slovenský horolezecký spolok JAMES. Od roku 1968 IAMES. 

 

25. augusta 2006 - Dvaja Slováci údajne zbili v Nitre slovenskú študentku maďarskej národnosti Hedvigu Malinovú. Útok 

a následné vyšetrovanie zhoršili vzťahy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Prípad, ktorý vyvoláva mnohé 

otázniky, nie je ešte vyriešený. 

 

29. augusta 1526 - Odohrala sa bitka pri Moháči, v ktorej bola uhorská armáda Ľudovíta II. Jagellovského porazená 

tureckou armádou sultána Sulejmana I. Kráľ Ľudovít II. pri úteku zahynul bez toho, aby po sebe zanechal dediča trónu. 

Bitka bola začiatkom tureckého panstva v strednej Európe. 

 

31. augusta 1926 - Uskutočnil sa prvý rozhlasový priamy prenos z kaviarne Astória v Bratislave. Vysielala sa tanečná 

hudba v podaní kapely Joţka Pihíka. 

 

30. septembra 1901 - Začala sa v Bratislave skúšobná prevádzka Mestskej elektrárne - prvej elektrárne na Slovensku. 

 

3. októbra 1926 - Objavili kvapľovú jaskyňu Domica v Slovenskom krase. Jaskyňu objavil Ján Majko, ktorý našiel jeden zo 

štyroch prirodzených vchodov jaskynného systému. Sprístupnená verejnosti bola 1.6.1932. 

 

4. októbra 1991 - Federálne zhromaţdenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (FZ ČSFR) schválilo tzv. 

lustračný zákon, ktorý nadobudol platnosť 1.1.1992. 

 

11. októbra 2001 - Zrekonštruovaný most Márie Valérie cez Dunaj spájajúci maďarský Ostrihom so slovenským Štúrovom 

slávnostne odovzdali opäť do uţívania za účasti vtedajšieho slovenského premiéra Mikuláša Dzurindu a maďarského 

premiéra Viktora Orbána ako aj vtedajšieho komisára Európskej únie Güntera Verheugena. 

 

13. októbra 1781 - Vo Viedni bolo vydané jedno z najdôleţitejších nariadení cisára Jozefa II., známe ako Tolerančný 

patent, ktorý síce neznamenal úplné zrovnoprávnenie katolíckeho a nekatolíckeho vierovyznania, ale výrazne prispel k 

zrovnoprávneniu obyvateľstva v Rakúsko-Uhorsku. Tolerančný patent zaručoval pre nekatolíkov nerušený výkon ich 

bohosluţieb, výkon povolania bez obmedzenia, zriaďovanie cirkevných zborov či výstavbu kostolov. Pre Uhorsko začal 

platiť od 25.10.1781. 
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28. októbra 1976 - Ozbrojený 26-ročný Rudolf Bečvář uniesol na linke Praha - Bratislava československé dopravné 

lietadlo Il-18 so 104 cestujúcimi a šiestimi členmi posádky. Lietadlo prinútil pristáť v nemeckom Mníchove. 

 

1. novembra 1991 - Na Slovensku sa začala registrácia občanov do prvej vlny kupónovej privatizácie. 

 

4. novembra 2001 - Dvoch slovenských mučeníkov biskupa Pavla Petra Gojdiča a rehoľníka Dominika Metoda Trčku 

vyhlásil za blahoslavených vtedajší pápeţ Ján Pavol II. na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. 

 

16. novembra 2006 - V hnedouhoľnej bani Nováky neďaleko Prievidze došlo k závalu. Pri banskom nešťastí zahynuli 

štyria baníci. 

 

23. novembra 1991 - Sedem trestancov vo väznici v Leopoldove zavraţdilo päť príslušníkov Zboru nápravnej výchovy a 

následne ušli. V priebehu nasledujúcich 48 hodín väzňov chytili. 

 

24. novembra 1966 - Na Sakrakopci v bratislavskej mestskej časti Rača sa zrútilo ruské lietadlo Il-18 patriace bulharskej 

spoločnosti. Zahynulo všetkých 74 cestujúcich a osem členov posádky. 

 

28. novembra 1946 - Vznikla v Levoči tlačiareň pre nevidiacich - Slovenská slepecká tlač. Zaslúţil sa o to učiteľ 

levočského Štátneho ústavu pre slepcov (v súčasnosti Základná škola internátna pre nevidiacich a slabozrakých) Jozef 

Vrabel. Spočiatku tlačila len učebnice a učebné texty pre ţiakov ústavu. Od 1.10.1948 sa začala pravidelná prevádzka 

tlačiarne. 

 

30. novembra 1776 - V Bratislave vysvätili Veľký evanjelický kostol na Panenskej ulici s kapacitou 2000 veriacich, ktorý 

bol postavený podľa návrhu Mateja Walcha a vyznačuje sa výbornou akustikou. 

 

30. novembra 1946 - Premiérou hry Skrotenie zlej ţeny od Williama Shakespeara otvorili divadlo Nová scéna v Bratislave 

v priestoroch vtedajšieho kina Alfa. 

 

1. decembra 1921 - Konala sa americká premiéra prvého slovenského hraného filmu Jánošík bratov Siakeľovcov. Film 

bol uvedený v americkom Chicagu v Atlantis Theatre. 

 

2. decembra 1291 - Uhorský kráľ Ondrej III. udelil Bratislave výsady slobodného kráľovského mesta. 

 

26. decembra 1831 - V Trnave otvorili mestské divadlo. V budove dnes sídli Divadlo Jána Palárika. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.3.  Veľa vianočného oddychu si basketbalisti Spišskej Novej Vsi neuţili 

 [korzar.sme.sk; 29/12/2015; Jozef Petruška ; Zaradenie: Šport] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8111474/vela-vianocneho-oddychu-si-basketbalisti-spisskej-novej-vsi-neuzili.html 

 

V poslednú stredu roka Spišiaci zabojujú v zápase s Prievidzou aj o diváka. 

 

SP. NOVÁ VES. Veľa vianočného oddychu si basketbalisti Spišskej Novej Vsi neuţili. Medzi Vianocami a Silvestrom 

odohrajú majstrovský zápas s Prievidzou. 

 

Tréningy zamerané na kondíciu 

 

Ţiadna veľká prestávka v muţskej extralige počas sviatkov nebola. 

 

Spišiaci uţ naplno trénujú na stretnutie 22. kola doma s Prievidzou a hneď 2. januára cestujú do Levíc. 

 

"Nebolo to ťaţké po vianočných dobrotách sa späť vrátiť do tréningu a po sviatočnej pauze sa aj tešíme na Prievidzu. Aj 

príprava je skôr po vianočnom období zameraná na kondíciu. Trénerovi sa hlásili na tréningu všetci hráči. V kádri je 

všetko po starom – stále je dobrá nálada, len chýba víťazstvo," skonštatoval hráč BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Matej 

Hrabčák. 

 

Ako po celý rok 2015 sa v Spišskej Novej Vsi termínový kalendár ligového basketbalu prekrýval s prvoligovým hokejom, 

inak to nebude ani v stredu. 

 

Vyhlásenia, ţe hráme hlavne pre diváka, sú uţ skôr výsmechom. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Ihnaťovi útočný hokej vyhovuje 

 [korzar.sme.sk; 29/12/2015; Juraj Ščerbík ; Zaradenie: Šport] 

http://bardejov.korzar.sme.sk/c/8111495/ihnatovi-utocny-hokej-vyhovuje.html 

 

V 31. kole prvej hokejovej ligy Bemaco HC 46 Bardejov vyhral nad HK Trnava 5:1. 

 

BARDEJOV. Pred rekordnou návštevou sezóny 1150 divákov líder tabuľky opäť presvedčil, ţe pozíciu chce udrţať aj vo 

finiši základnej časti. 

 

Hornošarišania neprehrali uţ osem zápasov v rade. 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8111474/vela-vianocneho-oddychu-si-basketbalisti-spisskej-novej-vsi-neuzili.html
http://bardejov.korzar.sme.sk/c/8111495/ihnatovi-utocny-hokej-vyhovuje.html
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"Nikdy nie sme v kompletnej zostave, aj preto nastal príchod nových hráčov, ktorí nás 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," skonštatoval tréner Anton Tomko. 

 

Novou tvárou v muţstve HC 46 je Roman Ihnaťo, odchovanec Spišskej Novej Vsi, doteraz hral v Humennom a prvým 

gólom sa presadil v pondelok. 

 

"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," uviedla posila. 

 

Bardejov hrá dnes v derby v Prešove. 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Pohotovosť v lekárňach - streda 30. decembra 

 [korzar.sme.sk; 29/12/2015; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8110783/pohotovost-v-lekarnach-streda-30-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. 

 

http://korzar.sme.sk/c/8110783/pohotovost-v-lekarnach-streda-30-decembra.html
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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 Sunpharma - Tesco 

 

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 Pri nemocnici, Sládkovičova 10 

 

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

 

Poprad 

 

Dr. Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho), Poprad, 052/285 85 85 

 

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

 

Humenné 
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Fialka, Nemocničná 41/A, 057/7795758 

 

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 

 

Dr. Max, Komenského 3884/6, Kaufland, 3214401 

 

Predĺţená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

Amara, ul. Masarykova 90, 6442900 

 

Predĺţená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej sluţby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Kam za kultúrou - streda 30. decembra 

 [korzar.sme.sk; 29/12/2015; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8110781/kam-za-kulturou-streda-30-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, 

http://korzar.sme.sk/c/8110781/kam-za-kulturou-streda-30-decembra.html
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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, Black Mass: Špinavá dohoda o 19.00, V srdci mora o 20.00 hod., STER CENTURY CINEMAS - Bod 

zlomu o 20.00, Padesátka o 18.10, 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 - 

Bod zlomu o 20.00, Padesátka o 18.10, 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 - Móric Beňovský o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO (Alţbetina 

38) - Filipko a jeţibaba o 16.30 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. 2016), 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. 2016), 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.), 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), 

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, 
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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 - 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.) 

 

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, 

Spievankovo 5: O povolaniach o 13.50, Králi hôr o 15.40, Padesátka o 17.40, 19.50, Bod zlomu 3D o 20.30, Ţabiak Ribbit 

o 14.00, 16.00, Vojtech o 18.00, 20.00, 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 - 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, 20.00, 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 - 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 
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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. 2016), ART KLUB TG - Anjeličkovo 

(do 7. 1.), TATRANSKÁ LOMNICA: GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Výrobcovia fujár v súčasnosti, 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 

 

1.7.  Rok bol o sekundu dlhší 

 [TA3, 18:30; Hlavné správy; 29/12/2015;  Jozef Slivenský] 

 

Jozef Dúbravský, moderátor: "Z astronomického hľadiska bol rok 2015 kuriózny, bol o sekundu dlhší. To preto, lebo 

rotácia Zeme sa spomaľuje a takýmto spôsobom vedci vzniknutú odchýlku kompenzujú. Aby s tým však neboli starosti, 

vedci hľadajú spôsob, ako to v budúcnosti zmeniť." 

 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: "Stalo sa to presne uprostred roka, 30. júna 2015 po 23.59.59 svetového času 

nenasledovala polnoc, ale 23.00 hodina 59. minúta a 60. sekunda. Do roku 2015 úrad, ktorý sa volá Medzinárodná 

sluţba rotácie Zeme, pridal takzvanú prestupnú sekundu. Zem sa okolo vlastne osi otáča stále pomalšie a zrýchliť ju 

nedokáţeme." 

 

Ľubomír Klocok, astronóm: "Keď ten rozdiel nadobudne zhruba 0,75 sekundy, tak Medzinárodný ústav pre rotáciu Zeme 

spomalí atómové hodiny o jednu sekundu." 

 

Jozef Slivenský: "Takzvanú prestupnú sekundu pridáva Medzinárodná sluţba rotácie Zeme sídliaca v Paríţi uţ od roku 

1972." 

 

Ľubomír Klocok: "Odvtedy to bolo 23-krát spomalené o tú jednu sekundu." 

 

Jozef Slivenský: "Rok 2015 bol o sekundu dlhší, máte pocit, ţe ste v tomto roku viac stihli?" 

 

Obyvatelia Spišskej Novej Vsi: "No ja vôbec, absolútne." 

 

"Skôr mám pocit, ţe ten rok bol kratší." 

 

Jozef Slivenský: "Máte pocit, ţe ste v tomto roku viac stihli?" 
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Obyvatelia Spišskej Novej Vsi: "Ani nie." 

 

"Určite nie." 

 

"Nič som nestihol." 

 

Ľubomír Klocok: "Čas je veľmi relatívny, sekunda niekedy môţe trvať veľmi dlho, ale sekunda môţe byť aj čas, ktorý si 

nikto nevšimne." 

 

Jozef Slivenský: "Kedysi zaraďovanie prestupnej sekundy spôsobilo v počítačových serveroch chaos, ani dnes nie je 

všetko bez problémov." 

 

Ivan Sejút, počítačový expert: "Servery, ktoré vyuţívajú, alebo spracovávajú obrovské mnoţstvo dát, tak práve s touto 

jednou sekundou bohuţiaľ môţu mať v tom danom čase problém. Uţ počas roka sa pridávajú nejaké milisekundy a tým 

pádom, akonáhle nadíde posun o tú jednu sekundu, tak vlastne je čas v počítačoch uţ nastavený absolútne správne." 

 

Jozef Slivenský: "Mimochodom, vedci z Medzinárodnej sluţby rotácie Zeme uvaţujú o tom, ţe systém vkladania jednej 

sekundy zmenia, moţno by bolo podľa nich praktickejšie vloţiť aţ prestupnú hodinu raz za 5400 rokov." 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Hrabčák sa uţ teší na Prievidzu 

 [Korzár; 299/2015; 30/12/2015; s.: 17; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

V poslednú stredu roka Spišiaci zabojujú v zápase s Prievidzou aj o diváka. 

 

SP. NOVÁ VES. Veľa vianočného oddychu si basketbalisti Spišskej Novej Vsi neuţili. Medzi Vianocami a Silvestrom 

odohrajú majstrovský zápas s Prievidzou. 

 

Tréningy zameranéna kondíciu 

 

Ţiadna veľká prestávka v muţskej extralige počas sviatkov nebola. Spišiaci uţ naplno trénujú na dnešné stretnutie 22. 

kola doma s Prievidzou a hneď 2. januára cestujú do Levíc. "Nebolo to ťaţké po vianočných dobrotách sa späť vrátiť do 

tréningu a po sviatočnej pauze sa aj tešíme na Prievidzu. Aj príprava je skôr po vianočnom období zameraná na kondíciu. 

Trénerovi sa hlásili na tréningu všetci hráči. V kádri je všetko po starom – stále je dobrá nálada, len chýba víťazstvo," 

skonštatoval hráč BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Matej Hrabčák. Ako po celý rok 2015 sa v Spišskej Novej Vsi 
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termínový kalendár ligového basketbalu prekrýval s prvoligovým hokejom, inak tomu nebude ani v stredu. Vyhlásenia, ţe 

hráme hlavne pre diváka sú uţ skôr výsmechom. 

 

JOZEF PETRUŠKA 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Turana nahradí Ţifčák 

 [Šport; 299/2015; 30/12/2015; s.: 39; pp ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

Správna rada HK Poprad na svojom včerajšom zasadnutí vymenovala za nového konateľa a výkonného riaditeľa 

hokejového klubu Petra Ţifčáka. Jeho hlavnou úlohou bude vysporiadať exekúcie, dlhy a stabilizovať klub. Ţifčák nahradí 

vo funkcii dlhoročného popradského funkcionára Tibora Turana, ktorého správna rada odvolala pred vianočnými 

sviatkami k 31. decembru. Nového riaditeľa HK predstavia pod Tatrami dnes predpoludním. Ţifčák pochádza zo Spišskej 

Novej Vsi, v minulosti pôsobil v médiách, prispieval aj do nášho denníka. Pracoval aj na Slovenskom zväze ľadového 

hokeja, ako zakladateľ Inštitútu hokejových štúdií sa podieľal na rôznych projektoch podpory mládeţníckeho hokeja. (pp) 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Ihnaťovi útočný hokej vyhovuje 

 [Korzár; 299/2015; 30/12/2015; s.: 16; JURAJ ŠČERBÍK ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

BARDEJOV. V 31. kole prvej hokejovej ligy Bemaco HC 46 Bardejov vyhral nad HK Trnava 5:1. Pred rekordnou 

návštevou sezóny 1150 divákov líder tabuľky opäť presvedčil, ţe pozíciu chce udrţať aj vo finiši základnej časti. 

Hornošarišania neprehrali uţ osem zápasov v rade. "Nikdy nie sme v kompletnej zostave, aj preto nastal príchod nových 

hráčov, ktorí nás 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," skonštatoval tréner Anton Tomko. Novou tvárou v 

muţstve HC 46 je Roman Ihnaťo, odchovanec Spišskej Novej Vsi, doteraz hral v Humennom a prvým gólom sa presadil 

v pondelok. "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," uviedla posila. Bardejov hrá dnes 

v derby v Prešove. 

 

JURAJ ŠČERBÍK 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  V lige sú nepriateľom všetkých 
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 [Šport; 299/2015; 30/12/2015; s.: 37; PAVOL KUBIŠ ; Zaradenie: VOLEJBAL] 

 

FRANTIŠEK OGURČÁK s gréckym veľkoklubom Olympiakosom Pireus pomýšľa iba na majstrovský titul 

 

Je volejbalový majster Slovenska, Česka i Belgicka. Pred touto sezónou mal moţnosť vrátiť sa do talianskej Superlegy 

A1, ale prekvapujúco dal prednosť Grécku. Neľutuje. Olympiakos Pireus v zostave s ním potvrdzuje, ţe to s návratom na 

majstrovský trón myslí váţne, v Pohári CEV sa predral do štvrťfinále. 

 

S TRÉNERMI PO TALIANSKY 

 

Slávny veľkoklub v prístavnej štvrti Atén vznikol v roku 1926, volejbalisti Olympiakosu sú s 27 majstrovskými titulmi, 15 

prvenstvami v Gréckom pohári a dvoma triumfami v Pohári CEV najúspešnejší klub v krajine. "Zatiaľ som veľmi spokojný, 

hráme relatívne dobre. Nečakal som, ţe bude všetko takto klapať, klub je veľmi profesionálny. Ani výplata nemešká. Ak to 

trocha preţeniem, tak také niečo sa mi v Taliansku za šesť rokov nestalo," hovorí 31-ročný rodák zo Spišskej Novej Vsi. 

Po čase sa v jednom tíme zišiel s talianskym trénerom Robertom Piazzom, ktorý ho viedol v Sisleyi. Jeho krajan a 

asistent Massimiliano Giaccardi bol svojho času kondičný tréner slovenskej muţskej reprezentácie. Pred sezónou mal 

Ogurčák ponuku vrátiť sa do Piacenzy, ktorú vedie posledný reprezentačný tréner našich volejbalistov Alberto Giuliani a 

pôsobí v nej jeho kamarát z reprezentácie blokár Emanuel Kohút. Tá však iba paberkuje na spodku tabuľky A1, takţe za 

Talianskom nebanuje. 

 

NA FUTBAL SA NEDOSTAL 

 

Aj keď v Grécku uţ pôsobil tucet slovenských volejbalistov, v Olympiakose Pireus hrá Ogurčák ako vôbec prvý Slovák. 

Pokiaľ nerátame volejbalistky Martinu Nosekovú (2011/12) a Ivanu MifkovúBramborovú (2014/15). V Aténach býva desať 

minút od haly Olympiakosu. "Na futbal som sa zatiaľ nedostal, pretoţe nám kolidujú termíny. Skôr si zájdem pozrieť sa na 

basketbalistov. Ich hala susedí s futbalovým štadiónom a počas olympiády sa v nej hral volejbalový turnaj," dodáva. 

"Grécki fanúšikovia sú nazaj fanatickí. Uţ som pochopil, ţe my ako Olympiakos sme v lige nepriateľom všetkých. Pre 

zmenu naším nepriateľom je Panathinaikos Atény, čo je historicky dané, a taktieţ PAOK Solún, ktorý získal majstrovský 

titul v minulej sezóne. Keď sme uspeli 3:1 na jeho palubovke, cítil som v klube veľkú úľavu a šťastie. S PAOK-om totiţ 

prehrali finálovú sériu 0:3 na zápasy a štvrtú prehru za sebou si nepripúšťali. Na zápase bolo asi štyri-päťtisíc divákov. Tí 

vám nadávajú alebo po vás pľujú, ale keďţe im nerozumiem, tak mi to je jedno. Zaujímavé je ich pozorovať najmä po 

zápase. Také niečo som v Taliansku či v Poľsku nezaţil." 

 

JEDEN Z 32 LEGIONÁROV 

 

Aj keď pri náročnosti talianskych trénerov v klube veľa voľna nemá, s manţelkou Barborou a ich psom si vzácne chvíle 

spríjemňujú prechádzkami po pláţi. Príjemné teplé počasie si uţíva, v mori sa kúpal ešte aj šiesteho decembra. "Atény sú 

obrovské, boli sme i v divadle. Ľudia sú tu pohodoví, zaţili sme síce uţ aj štrajk, ale v porovnaní s informáciami, ktoré 

človek o Grécku mal, je realita trocha iná. Máte pocit, ţe tu vládne pohoda, aspoň v našom okolí," pokračuje. "Čo sa týka 
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volejbalu, Grécko sa v posledných dvoch rokoch pomaličky zbiera z krízy. Predtým si kluby neplnili svoje záväzky, aj keď 

teraz kontrakty nie sú také, aké predtým sľúbili," zdôrazňuje jeden z 32 legionárov v gréckej lige v tejto sezóne. Najviac 

ich pochádza z Brazílie (päť), USA a Čiernej Hory (po štyria) a z Kanady, Srbska a Bulharska (po traja). Jeho 

spoluhráčmi v tíme sú lotyšský univerzál Hermans Egleskalns, smečiar z Čiernej Hory Boţidar Čuk a rumunský blokár 

Andrei Spinu. 

 

NA SIBÍR SA BOJÍ 

 

V Olympiakose sa o ničom inom ako o zisku majstrovského titulu nehovorí. V Pohári CEV sa klub predral medzi osem 

najlepších. V januári ho vo štvrťfinále čaká ruský súper Gazprom-Jugra Surgut. "Priznám sa, na zápas na Sibíri sa veľmi 

neteším. Čaká nás tam mínus tridsaťpäť stupňov a navyše tam letíme s domácou spoločnosťou, celkom sa aj bojím," 

dodáva Ogurčák, ktorý na klubovej scéne uţ v Rusku hral v Moskve proti Dinamu, v Belgorode či doteraz najďalej v Ufe. 

Po víťazstve v Solúne na palubovke s PAOK-u sršala z Františka Ogurčáka maximálna spokojnosť. Na to, aby 

Olympiakos Pireus jasne potvrdil pozíciu "zimného" majstra ligy, potreboval dva dni pred Štedrým dňom zdolať Kifisias. V 

aténskom derby prehral 1:3, ale nastúpil bez Ogurčáka, ktorého pred zápasom seklo v kríţoch. Kifisias, Foinikas Syros a 

Olympiakos tak na čele tabuľky majú po polovici základnej časti zhodne po dve prehry. PAVOL KUBIŠ 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Slovenská správa ciest hľadá dodávateľa dopravného značenia za 5,8 milióna eur 

 [podkapotou.zoznam.sk; 30/12/2015; jh TASR, Ministerstvo vnútra SR ; Zaradenie: Pod kapotou] 

http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000673/1518751/Slovenska-sprava-ciest-hlada-dodavatela-dopravneho-znacenia-za-5-8-miliona-eur 

 

Slovenská správa ciest (SSC) chce nakúpiť zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na cesty I. triedy. 

 

Cenu za zákazku odhadujú cestári vo výške 5,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia 

o vyhlásení súťaţe, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. ň 

 

Záujemcovia môţu SSC predkladať ponuky do 5. februára budúceho roku. Kritériom pre výber víťaza bude najniţšia cena 

a v tendri sa pouţije elektronická aukcia. 

 

Predmetom zákazky je dodávka, demontáţ, montáţ, servis a osadenie zvislých dopravných značiek a dopravných 

zariadení. Pod dopravnými zariadeniami sa pritom myslia smerové stĺpiky, LED dopravné gombíky a ich riadiace 

jednotky, merače rýchlosti, merače teploty a ich príslušenstvo. 

 

Súčasťou dodávky budú aj servisné práce na týchto technologických zariadeniach. Zákazka je určená pre cesty I. triedy v 

správe SSC v Banskej Bystrici, Ţiline a v Bratislave na dobu troch rokov. Dodávka nebude spolufinancovaná z 

eurofondov. 

 

http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000673/1518751/Slovenska-sprava-ciest-hlada-dodavatela-dopravneho-znacenia-za-5-8-miliona-eur
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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 

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 
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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 

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 - Seat Leon sivá, Škoda Superb strieborná 
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okolie  

 

 

Zmena je vyhradená podľa vývoja aktuálnej dopravno-bezpečnostnej situácie. 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


