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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Horskí záchranári mali poplach: V Slovenskom raji hľadali opitého mladíka! 

     [cas.sk; 20/06/2016; vr, Novy Cas ; Zaradenie: Správy] 

1.2. Alkohol neprekvapil: V národnom parku si vypil, potom sa chcel zabiť 

     [poprad.dnes24.sk; 20/06/2016; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

1.3. V Raji hľadali mladíka, ktorý chcel skoncovať so životom 

     [korzar.sme.sk; 20/06/2016; sita ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.4. Dramatické momenty v Slovenskom raji: Mladík (20) oznámil, že chce skoncovať so životom 

     [spisska.dnes24.sk; 20/06/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.5. Záchranári pomáhali 20-ročnému mužovi, chcel skončiť so životom 

     [24hod.sk; 20/06/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.6. Športové kluby v Spišskej Novej Vsi dostanú vyše 192-tisíc eur 

     [korzar.sme.sk; 20/06/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.7. Spišská Nová Ves rozdelí športovým klubom viac ako 192.000 eur 

     [24hod.sk; 20/06/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.8. Záchranári pomáhali 20-ročnému mužovi, chcel skončiť so životom 

     [teraz.sk; 20/06/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.9. Muž (20) spôsobil rodine poriadny stres: Zavolal im, že sa chce zabiť, zasahovali horskí záchranári 

     [topky.sk; 20/06/2016; TASR ; Zaradenie: Domáce] 

1.10. Nehoda pri Spišskej: Kiu prevrátilo na strechu, policajtov čakalo nepríjemné prekvapenie! 

     [spisska.dnes24.sk; 20/06/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.11. Mesto rozdelí športovým klubom vyše 192 tisíc: Najviac dostanú hokejisti 

     [spisska.dnes24.sk; 20/06/2016; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

1.12. Spišská Nová Ves rozdelí športovým klubom viac ako 192.000 eur 

     [teraz.sk; 20/06/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.13. So životom chcel skoncovať v raji: Opitého mladíka (20) museli ratovať záchranári 

     [pluska.sk; 20/06/2016; TASR ; Zaradenie: Správy Z domova] 

1.14. Nelichotivé štatistiky: Po košických cestách jazdí veľa opilcov 

     [kosicednes.sk; 20/06/2016; košice:dnes ; Zaradenie: Udalosti] 

1.15. Okresné úrady budú mať nových prednostov 

     [Naše Novosti; 24/2016; 20/06/2016; s.: 2; tasr, VIKTÓRIA BOTOŠOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

1.16. "SÚ BITÉ a drezúrované" 

     [Košice Dnes; 118/2016; 20/06/2016; s.: 7; Matej Šulc ; Zaradenie: V MESTE] 

1.17. Zábery z finále Miss Spiša: Najkrajšia Spišiačka prezradila svoje prvé dojmy! 

     [spisska.dnes24.sk; 20/06/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.18. Praktickú lekárku na sídlisku Západ čakal šok: Prišla do ambulancie a vtedy to zbadala! 

     [spisska.dnes24.sk; 20/06/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.19. Kompletný PROGRAM Kultúrneho leta 2016: Ako budú vyzerať nedele pri Fontáne lásky 

     [humenne.dnes24.sk; 20/06/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Humenné] 
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1.20. Od 1. júla bude mať päť okresných úradov v našom kraji nových prednostov 

     [bystricoviny.sk; 20/06/2016; (tom) ; Zaradenie: SPRÁVY] 

1.21. FOTO: Víťazom Országh Cupu 2016 hokejbalisti Sharks Zvolen 

     [bbonline.sk; 20/06/2016; Andrej Masarik ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.22. Novým novoveským poslancom sa stal náhradník Geletka 

     [korzar.sme.sk; 20/06/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.23. Mestá pod Tatrami opäť ovládol temperament Talianov 

     [korzar.sme.sk; 20/06/2016; red. ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.24. Michalovské futbalistky idú do prvej ligy 

     [korzar.sme.sk; 20/06/2016; Róbert Andrejov ; Zaradenie: Šport] 

1.25. Záchranári pomáhali mužovi (20), ktorý chcel skončiť so životom 

     [netky.sk; 20/06/2016; TASR ; Zaradenie: Domov] 

1.26. Natália Puklušová: Už nechcem partnera z brandže 

     [korzar.sme.sk; 20/06/2016; Andrea B. Nitkulincová ; Zaradenie: Prominenti] 

1.27. Pohotovosť v lekárňach - utorok 21. júna 

     [korzar.sme.sk; 20/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

1.28. Historický dom v centre predáva Stará Ľubovňa slovenskému Michelangelovi 

     [korzar.sme.sk; 20/06/2016; Peter Rindoš ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.29. Šebešská pätnástka sa stala korisťou Sahajdu 

     [korzar.sme.sk; 20/06/2016; Richard Hudeček, db ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.30. Kam za kultúrou - utorok 21. júna 

     [korzar.sme.sk; 20/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

1.31. V ruke držala tabletky 

     [JOJ, 19:00; Krimi; 20/06/2016;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.32. Titul generála mu vrátili až po smrti 

     [Liptovské noviny; 24/2016; 21/06/2016; s.: 4; ZUZANA NEMCOVÁ, ; Zaradenie: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ] 

1.33. Martin Kohút novým šéfom SZĽH: Ľudia rozhodli, že chcú zmenu 

     [Zvolensko-podpolianske noviny; 24/2016; 21/06/2016; s.: 19; TASR ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.34. Športové kluby v Spišskej Novej Vsi dostanú vyše 192-tisíc eur 

     [Korzár; 144/2016; 21/06/2016; s.: 6; tasr ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.35. V Raji hľadali mladíka, ktorý sa chcel zabiť 

     [Korzár; 144/2016; 21/06/2016; s.: 5; sita ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.36. Zo studničiek v Raji sa môže turista napiť na vlastné riziko 

     [Korzár; 144/2016; 21/06/2016; s.: 4; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: Rožňavský] 

1.37. Herečka Natália Puklušová: Nechcem partnera z brandže 

     [Korzár; 144/2016; 21/06/2016; s.: 13; nit ; Zaradenie: ŽENÁM] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Horskí záchranári mali poplach: V Slovenskom raji hľadali opitého mladíka! 
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 [cas.sk; 20/06/2016; vr, Novy Cas ; Zaradenie: Správy] 

http://www.cas.sk/clanok/414890/horski-zachranari-mali-poplach-v-slovenskom-raji-hladali-opiteho-mladika/ 

 

Horských záchranárov požiadala matka o pomoc pre mladého muža (20). Tvrdil príbuzným, že chce skoncovať so 

životom. Záchranári ihneď vyrazil ido terénu. 

 

Horská záchranná služba prijala v nedeľu večer žiadosť o pomoc pre mladíka (20), ktorý bol v Slovenskom raji (okres 

Spišská Nová Ves). Bolo potrebné konať rýchlo, pretože mladík príbuzným telefonicky oznámil, že chce skoncovať so 

životom a vypol mobil. Po získaní podrobnejších informácií od matky mladého muža odišla skupina záchranárov do 

terénu. 

 

Počas výjazdu získali horskí záchranári informáciu, že mladík prešiel okolo Vtáčieho hrbu a smeruje naPodlesok, 

strediska cestovného ruchu v západnej časti Slovenského raja. Záchranári napokon mladíka našli, bol bez zranení, ale 

javil známky požitia alkoholu. Zachráneného previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. O akcii informovala Horská 

záchranná služba na svojej internetovej stránke. 

 

Foto: 

 

Turisti v Slovenskom raji často chodia aj do Prielomu Hornádu (ilustračné foto). Zdroj - anc 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Alkohol neprekvapil: V národnom parku si vypil, potom sa chcel zabiť 

 [poprad.dnes24.sk; 20/06/2016; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/alkohol-neprekvapil-v-narodnom-parku-si-vypil-potom-sa-chcel-zabit-241777 

 

 Alkohol je zlý sluha a ešte horší pán. Presvedčil sa o tom mladý Slovák v Slovenskom raji. 

 

V nedeľu vo večerných hodinách prijala Horská záchranná služba žiadosť o pomoc pre 20–ročného muža slovenskej 

národnosti, ktorý sa nachádzal v Slovenskom raji. Príbuzným počas telefonátu oznámil, že chce skoncovať so životom a 

vypol mobilný telefón. 

 

"Na základe bližšie zistených informácií od jeho matky odišli záchranári z Oblastného strediska Slovenský raj do terénu. 

Počas výjazdu záchranárov prijalo OSTV novú informáciu a to, že spomínaný muž prešiel okolo Vtáčieho hrbu a smeruje 

na Podlesok," informovalo operačné stredisko horských záchranárov. 

 

Záchranárom sa ho podarilo nájsť, bol bez zranení, no zrejme pod vplyvom alkoholu. Mladý muž bol odovzdaný 

privolanej posádke RZP, ktorá ho transportovala do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

 

http://www.cas.sk/clanok/414890/horski-zachranari-mali-poplach-v-slovenskom-raji-hladali-opiteho-mladika/
http://poprad.dnes24.sk/alkohol-neprekvapil-v-narodnom-parku-si-vypil-potom-sa-chcel-zabit-241777
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Zdroj - Horská záchranná služba 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  V Raji hľadali mladíka, ktorý chcel skoncovať so životom 

 [korzar.sme.sk; 20/06/2016; sita ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8207630/v-raji-hladali-mladika-ktory-chcel-skoncovat-so-zivotom.html 

 

Mladíka sa podarilo nájsť, bol bez zranení, no zrejme pod vplyvom alkoholu. 

 

SLOVENSKÝ RAJ. Záchranári Horskej záchrannej služby v nedeľu večer pátrali po 20-ročnom Slovákovi v Slovenskom 

raji. 

 

"Príbuzným počas telefonátu oznámil, že chce skoncovať so životom a vypol si mobilný telefón. Na základe bližšie 

zistených informácií od jeho matky odišli záchranári z Oblastného strediska Slovenský raj do terénu. Počas výjazdu 

záchranárov prijalo Operačné stredisko tiesňového volania novú informáciu, že spomínaný muž prešiel okolo Vtáčieho 

hrbu a smeruje na Podlesok," informovali na svojej internetovej stránke záchranári. 

 

Mladíka sa podarilo nájsť, bol bez zranení, no zrejme pod vplyvom alkoholu. 

 

Mladého muža odovzdali privolanej posádke Rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ho transportovala do nemocnice v 

Spišskej Novej Vsi. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Dramatické momenty v Slovenskom raji: Mladík (20) oznámil, že chce skoncovať so 

životom 

 [spisska.dnes24.sk; 20/06/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/dramaticke-momenty-v-slovenskom-raji-mladik-20-oznamil-ze-chce-skoncovat-so-zivotom-241781 

 

 Záchranári z Oblastného strediska Slovenský raj museli vyraziť do terénu. Stalo sa tak po tom, čo Horská záchranná 

služba prijala žiadosť o pomoc týkajúcu sa 20-ročného mladíka. 

 

V nedeľu vo večerných hodinách prijala Horská záchranná služba žiadosť o pomoc pre mladého muža (20) slovenskej 

národnosti, ktorý sa nachádzal v Slovenskom raji. 

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8207630/v-raji-hladali-mladika-ktory-chcel-skoncovat-so-zivotom.html
http://spisska.dnes24.sk/dramaticke-momenty-v-slovenskom-raji-mladik-20-oznamil-ze-chce-skoncovat-so-zivotom-241781


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

21. 6. 2016 

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

"Príbuzným počas telefonátu oznámil, že chce skoncovať so životom a vypol mobilný telefón. Na základe bližšie 

zistených informácií od jeho matky odišli záchranári z Oblastného strediska Slovenský raj do terénu," uviedla Horská 

záchranná služba. 

 

Počas výjazdu záchranárov prijalo OSTV novú informáciu a to, že spomínaný muž prešiel okolo Vtáčieho hrbu a smeruje 

na Podlesok. "Záchranárom sa ho podarilo nájsť, bol bez zranení, no zrejme pod vplyvom alkoholu. Mladý muž bol 

odovzdaný privolanej posádke RZP, ktorá ho transportovala do nemocnice v Spišskej Novej Vsi," dodala Horská 

záchranná služba. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Záchranári pomáhali 20-ročnému mužovi, chcel skončiť so životom 

 [24hod.sk; 20/06/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/zachranari-pomahali-20-rocnemu-muzovi-chcel-skoncit-so-zivotom-cl444149.html 

 

Pracovníci Horskej záchrannej služby (HZS) v nedeľu (19. 6.) vo večerných hodinách pomáhali 20-ročnému mužovi, ktorý 

sa nachádzal v Slovenskom raji. ... 

 

Hrabušice 20. júna (TASR) – Pracovníci Horskej záchrannej služby (HZS) v nedeľu (19. 6.) vo večerných hodinách 

pomáhali 20-ročnému mužovi, ktorý sa nachádzal v Slovenskom raji. Príbuzným počas telefonátu oznámil, že chce 

skoncovať so životom a vypol si mobilný telefón. TASR o tom dnes informovalo Operačné stredisko HZS. 

 

"Na základe bližšie zistených informácii od jeho matky odišli horskí záchranári hľadať mladého muža. Počas výjazdu sa 

dozvedeli, že muž prešiel okolo Vtáčieho hrbu a smeruje na Podlesok," informovala HZS. Mladého muža sa im podarilo 

nájsť. Ako uviedli pracovníci HZS, bol bez zranení, ale zrejme pod vplyvom alkoholu. Následne ho odovzdali 

zdravotníkom, ktorí ho transportovali do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Športové kluby v Spišskej Novej Vsi dostanú vyše 192-tisíc eur 

 [korzar.sme.sk; 20/06/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8207645/sportove-kluby-v-spisskej-novej-vsi-dostanu-vyse-192-tisic-eur.html 

 

http://www.24hod.sk/zachranari-pomahali-20-rocnemu-muzovi-chcel-skoncit-so-zivotom-cl444149.html
http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8207645/sportove-kluby-v-spisskej-novej-vsi-dostanu-vyse-192-tisic-eur.html
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Najvyššiu dotáciu od mesta poslanci odklepli hokejovému klubu. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Poslanci mesta Spišská Nová Ves na svojom ostatnom zasadnutí 15. 6. schválili poskytnutie 

dotácií pre športové kluby združené v Rade športových klubov vo výške 192 233 eur. 

 

Najvyššiu dotáciu od mesta dostane hokejový klub, pričom jeho výška dosahuje 68 000 eur. 

 

Druhú najvyššiu sumu, ktorá predstavuje čiastku 43 000 eur, poslanci pridelili futbalovému klubu, tretiu najvyššiu položku, 

37 000 eur, dostanú basketbalisti. 

 

"Mesto systematicky podporuje všetky športové kluby, ktoré sú zaradené v Rade športových klubov. Momentálne je ich 

40," informoval primátor mesta Ján Volný (Smer). 

 

Športoviská využívajú bezplatne 

 

Ako doplnil, okrem finančnej dotácie mesto pre tieto kluby poskytuje bezplatné využitie športovísk. 

 

Napríklad v roku 2015 za prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne mesto zaplatilo dotáciu 92 990 eur. 

 

"Snažili sme sa zobjektívniť poskytovanie dotácií. Dôležité sú náklady na daný šport, počet členov, ale aj úroveň, na 

ktorej klub mesto reprezentuje," vysvetlil primátor. 

 

Zároveň zdôraznil, že došlo k zníženiu dotácií pre kluby, ktoré odhlásili svoje družstvá zo súťaží. Ide napríklad o 

volejbalové družstvo, ktoré tento rok dostane dotáciu 3000 eur, pričom v uplynulom roku to bola čiastka 13 000 eur. 

 

Vo vyčlenenej sume sa nachádza aj rezerva primátora, ktorá má hodnotu 4500 eur. 

 

Z tejto sumy bola v prvom polroku poskytnutá dotácia 500 eur pre basketbalistky na účel Majstrovstiev Slovenska v 

Banskej Bystrici, 800 eur na vycestovanie na Majstrovstvá Európy v Luxembursku a 500 eur pre plavcov na 

medzinárodné plavecké preteky. 

 

Prvá časť dotácie 

 

Primátor uviedol, že v snahe neohroziť fungovanie troch najväčších športových klubov bolo na marcovom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva schválené poskytnutie prvej časti dotácie. 

 

Ide o výšku 25 % z poskytnutej dotácie v roku 2015. Hokejový klub dostal 16 250 eur, futbalový klub 9975 eur a 

basketbalový klub 9800 eur, informoval Volný. 
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Okrem toho primátor schválil poskytnutie prvej časti dotácie aj pre volejbalový klub na zabezpečenie účasti družstiev vo 

volejbalových súťažiach. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Spišská Nová Ves rozdelí športovým klubom viac ako 192.000 eur 

 [24hod.sk; 20/06/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/spisska-nova-ves-rozdeli-sportovym-klubom-viac-ako-192-000-eur-cl444164.html 

 

Poslanci mesta Spišská Nová Ves na svojom ostatnom zasadnutí (15. 6.) schválili poskytnutie dotácií pre športové kluby 

združené v Rade športových ... 

 

Spišská Nová Ves 20. júna (TASR) – Poslanci mesta Spišská Nová Ves na svojom ostatnom zasadnutí (15. 6.) schválili 

poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v Rade športových klubov vo výške 192.233 eur. Najvyššiu dotáciu od 

mesta dostane hokejový klub, pričom jeho výška dosahuje 68.000 eur. 

 

Druhú najvyššiu sumu, ktorá predstavuje čiastku 43.000 eur, poslanci pridelili futbalovému klubu, tretiu najvyššiu položku, 

37.000 eur, dostanú basketbalisti. "Mesto systematicky podporuje všetky športové kluby, ktoré sú zaradené v Rade 

športových klubov. Momentálne je ich 40," informoval primátor mesta Ján Volný. Ako doplnil, okrem finančnej dotácie 

mesto pre tieto kluby poskytuje bezplatné využitie športovísk. Napríklad v roku 2015 za prenájom ľadovej plochy na 

zimnom štadióne mesto zaplatilo dotáciu 92.990 eur. 

 

"Snažili sme sa zobjektívniť poskytovanie dotácií. Dôležité sú náklady na daný šport, počet členov, ale aj úroveň, na 

ktorej klub mesto reprezentuje," vysvetlil primátor. Zároveň zdôraznil, že došlo k zníženiu dotácií pre kluby, ktoré odhlásili 

svoje družstvá zo súťaží. Ide napríklad o volejbalové družstvo, ktoré tento rok dostane dotáciu 3000 eur, pričom v 

uplynulom roku to bola čiastka 13.000 eur. 

 

Vo vyčlenenej sume sa nachádza aj rezerva primátora, ktorá má hodnotu 4500 eur. Z tejto sumy bola v prvom polroku 

poskytnutá dotácia 500 eur pre basketbalistky na účel Majstrovstiev Slovenska v Banskej Bystrici, 800 eur na 

vycestovanie na Majstrovstvá Európy v Luxembursku a 500 eur pre plavcov na medzinárodné plavecké preteky. 

 

Primátor uviedol, že v snahe neohroziť fungovanie troch najväčších športových klubov bolo na marcovom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva schválené poskytnutie prvej časti dotácie. Ide o výšku 25 % z poskytnutej dotácie v roku 2015. 

"Hokejový klub dostal 16.250 eur, futbalový klub 9975 eur a basketbalový klub 9800 eur," informoval Volný. Okrem toho 

primátor schválil poskytnutie prvej časti dotácie aj pre volejbalový klub na zabezpečenie účasti družstiev vo volejbalových 

súťažiach. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

http://www.24hod.sk/spisska-nova-ves-rozdeli-sportovym-klubom-viac-ako-192-000-eur-cl444164.html
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1.8.  Záchranári pomáhali 20-ročnému mužovi, chcel skončiť so životom 

 [teraz.sk; 20/06/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/zachranari-pomahali-20-rocnemu-muz/202555-clanok.html 

 

Príbuzným počas telefonátu oznámil, že chce skoncovať so životom a vypol si mobilný telefón. 

 

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Oliver Ondráš 

 

Hrabušice 20. júna (TASR) – Pracovníci Horskej záchrannej služby (HZS) v nedeľu (19. 6.) vo večerných hodinách 

pomáhali 20-ročnému mužovi, ktorý sa nachádzal v Slovenskom raji. Príbuzným počas telefonátu oznámil, že chce 

skoncovať so životom a vypol si mobilný telefón. TASR o tom dnes informovalo Operačné stredisko HZS. 

 

"Na základe bližšie zistených informácii od jeho matky odišli horskí záchranári hľadať mladého muža. Počas výjazdu sa 

dozvedeli, že muž prešiel okolo Vtáčieho hrbu a smeruje na Podlesok," informovala HZS. Mladého muža sa im podarilo 

nájsť. Ako uviedli pracovníci HZS, bol bez zranení, ale zrejme pod vplyvom alkoholu. Následne ho odovzdali 

zdravotníkom, ktorí ho transportovali do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Muž (20) spôsobil rodine poriadny stres: Zavolal im, že sa chce zabiť, zasahovali horskí 

záchranári 

 [topky.sk; 20/06/2016; TASR ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/100370/1555709/Muz--20--sposobil-rodine-poriadny-stres--Zavolal-im--ze-sa-chce-zabit--zasahovali-horski-

zachranari 

 

HRABUŠICE - Pracovníci Horskej záchrannej služby (HZS) v nedeľu (19. 6.) vo večerných hodinách pomáhali 20-

ročnému mužovi, ktorý sa nachádzal v Slovenskom raji. Príbuzným počas telefonátu oznámil, že chce skoncovať so 

životom a vypol si mobilný telefón. Informovalo o tom Operačné stredisko HZS. 

 

"Na základe bližšie zistených informácii od jeho matky odišli horskí záchranári hľadať mladého muža. Počas výjazdu sa 

dozvedeli, že muž prešiel okolo Vtáčieho hrbu a smeruje na Podlesok," informovala HZS. Mladého muža sa im podarilo 

nájsť. Ako uviedli pracovníci HZS, bol bez zranení, ale zrejme pod vplyvom alkoholu. Následne ho odovzdali 

zdravotníkom, ktorí ho transportovali do nemocnice v Spišskej Novej Vsi.  

 

Späť na obsah 
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1.10.  Nehoda pri Spišskej: Kiu prevrátilo na strechu, policajtov čakalo nepríjemné 

prekvapenie! 

 [spisska.dnes24.sk; 20/06/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/nehoda-pri-spisskej-kiu-prevratilo-na-strechu-policajtov-cakalo-neprijemne-prekvapenie-241815 

 

 Neďaleko Spišskej došlo k dopravnej nehode. Auto značky Kia Sorento skončilo prevrátené na streche. Na mužov 

zákona po nehode čakalo nepríjemné prekvapenie. 

 

Na ceste medzi Spišskou Novou Vsou a Novoveskou Hutou sa v sobotu večer o 22.20 stala dopravná nehoda. 

 

Podľa polície 55-ročný muž z okresu Spišská Nová Ves, viedol osobné motorové vozidlo značky Kia Sorento smerom od 

Spišskej Novej Vsi na obec Novoveská Huta. "Na rovnom úseku pravdepodobne z dôvodu mikrospánku, zišiel s 

vozidlom vpravo mimo cestu do priekopy, kde sa vozidlo prevrátilo na strechu," uviedol krajský policajný hovorca 

Alexander Szabó. 

 

Na mužov zákona však čakalo nepríjemné prekvapenie. "Policajti u vodiča zistili prítomnosť alkoholu v dychu s 

výsledkom merania 1,17 mg/l," povedal Szabó. Pri nehode nedošlo k zraneniu vodiča. Odhadovaná hmotná škoda na 

vozidle predstavuje 6 000 eur. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Mesto rozdelí športovým klubom vyše 192 tisíc: Najviac dostanú hokejisti 

 [spisska.dnes24.sk; 20/06/2016; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/mesto-rozdeli-sportovym-klubom-vyse-192-tisic-najviac-dostanu-hokejisti-241800 

 

 Mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí schválili poskytnutie dotácií pre športové kluby v Spišskej Novej Vsi. 

Viac ako 190 000 eur rozdelí samospráva medzi štyridsať klubov. 

 

Poslanci mesta Spišská Nová Ves na svojom poslednom zasadnutí schválili poskytnutie dotácií pre športové kluby 

združené v Rade športových klubov vo výške 192 233 eur. 

 

Tri najväčšie kluby 

 

Mesto podľa slov primátora mesta Jána Volného systematicky podporuje všetky športové kluby, ktoré sú zaradené v 

Rade športových klubov. Momentálne je ich 40 a ako doplnil, okrem finančnej dotácie mesto pre tieto kluby poskytuje 

bezplatné využitie športovísk. 

http://spisska.dnes24.sk/nehoda-pri-spisskej-kiu-prevratilo-na-strechu-policajtov-cakalo-neprijemne-prekvapenie-241815
http://spisska.dnes24.sk/mesto-rozdeli-sportovym-klubom-vyse-192-tisic-najviac-dostanu-hokejisti-241800
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Najvyššiu dotáciu od mesta dostane hokejový klub, pričom jeho výška dosahuje 68 000 eur. Druhú najvyššiu sumu, ktorá 

predstavuje čiastku 43 000 eur, poslanci pridelili futbalovému klubu, tretiu najvyššiu položku, 37 000 eur, dostanú 

basketbalisti. 

 

O 10 000 eur menej 

 

"Snažili sme sa zobjektívniť poskytovanie dotácií. Dôležité sú náklady na daný šport, počet členov, ale aj úroveň, na 

ktorej klub mesto reprezentuje," vysvetlil primátor. Zároveň zdôraznil, že došlo k zníženiu dotácií pre kluby, ktoré odhlásil i 

svoje družstvá zo súťaží. Ide napríklad o volejbalové družstvo, ktoré tento rok dostane dotáciu 3000 eur, pričom v 

uplynulom roku to bola čiastka 13 000 eur. 

 

Primátor uviedol, že v snahe neohroziť fungovanie troch najväčších športových klubov bolo na marcovom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva schválené poskytnutie prvej časti dotácie. Ide o výšku 25 % z poskytnutej dotácie v roku 2015. 

Okrem toho primátor schválil poskytnutie prvej časti dotácie aj pre volejbalový klub na zabezpečenie účasti družstiev vo 

volejbalových súťažiach. 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Spišská Nová Ves rozdelí športovým klubom viac ako 192.000 eur 

 [teraz.sk; 20/06/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-samosprava-rozdel/202568-clanok.html 

 

Mesto systematicky podporuje všetky športové kluby, ktoré sú zaradené v Rade športových klubov. Momentálne je ich 

40, informoval primátor mesta Ján Volný. 

 

Ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník 

 

Spišská Nová Ves 20. júna (TASR) – Poslanci mesta Spišská Nová Ves na svojom ostatnom zasadnutí (15. 6.) schválili 

poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v Rade športových klubov vo výške 192.233 eur. Najvyššiu dotáciu od 

mesta dostane hokejový klub, pričom jeho výška dosahuje 68.000 eur. 

 

Druhú najvyššiu sumu, ktorá predstavuje čiastku 43.000 eur, poslanci pridelili futbalovému klubu, tretiu najvyššiu položku, 

37.000 eur, dostanú basketbalisti. "Mesto systematicky podporuje všetky športové kluby, ktoré sú zaradené v Rade 

športových klubov. Momentálne je ich 40," informoval primátor mesta Ján Volný. Ako doplnil, okrem finančnej dotácie 

mesto pre tieto kluby poskytuje bezplatné využitie športovísk. Napríklad v roku 2015 za prenájom ľadovej plochy na 

zimnom štadióne mesto zaplatilo dotáciu 92.990 eur. 

http://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-samosprava-rozdel/202568-clanok.html
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"Snažili sme sa zobjektívniť poskytovanie dotácií. Dôležité sú náklady na daný šport, počet členov, ale aj úroveň, na 

ktorej klub mesto reprezentuje," vysvetlil primátor. Zároveň zdôraznil, že došlo k zníženiu dotácií pre kluby, ktoré odhlásili 

svoje družstvá zo súťaží. Ide napríklad o volejbalové družstvo, ktoré tento rok dostane dotáciu 3000 eur, pričom v 

uplynulom roku to bola čiastka 13.000 eur. 

 

Vo vyčlenenej sume sa nachádza aj rezerva primátora, ktorá má hodnotu 4500 eur. Z tejto sumy bola v prvom polroku 

poskytnutá dotácia 500 eur pre basketbalistky na účel Majstrovstiev Slovenska v Banskej Bystrici, 800 eur na 

vycestovanie na Majstrovstvá Európy v Luxembursku a 500 eur pre plavcov na medzinárodné plavecké preteky. 

 

Primátor uviedol, že v snahe neohroziť fungovanie troch najväčších športových klubov bolo na marcovom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva schválené poskytnutie prvej časti dotácie. Ide o výšku 25 % z poskytnutej dotácie v roku 2015. 

"Hokejový klub dostal 16.250 eur, futbalový klub 9975 eur a basketbalový klub 9800 eur," informoval Volný. Okrem toho 

primátor schválil poskytnutie prvej časti dotácie aj pre volejbalový klub na zabezpečenie účasti družstiev vo volejbalových 

súťažiach. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  So životom chcel skoncovať v raji: Opitého mladíka (20) museli ratovať záchranári 

 [pluska.sk; 20/06/2016; TASR ; Zaradenie: Správy Z domova] 

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/so-zivotom-chcel-skoncovat-raji-opiteho-mladika-20-museli-ratovat-zachranari.html 

 

Pracovníci Horskej záchrannej služby (HZS) v nedeľu (19. 6.) vo večerných hodinách pomáhali 20-ročnému mužovi, ktorý 

sa nachádzal v Slovenskom raji. 

 

(Ilustračné foto) 

 

Autor - Matej Jankovič/Plus JEDEN DEŇ 

 

Príbuzným počas telefonátu oznámil, že chce skoncovať so životom a vypol si mobilný telefón. Informovalo o tom 

Operačné stredisko HZS. "Na základe bližšie zistených informácii od jeho matky odišli horskí záchranári hľadať mladého 

muža. Počas výjazdu sa dozvedeli, že muž prešiel okolo Vtáčieho hrbu a smeruje na Podlesok," informovala HZS. 

Mladého muža sa im podarilo nájsť. Ako uviedli pracovníci HZS, bol bez zranení, ale zrejme pod vplyvom alkoholu. 

Následne ho odovzdali zdravotníkom, ktorí ho transportovali do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

 

Autor - TASR 
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1.14.  Nelichotivé štatistiky: Po košických cestách jazdí veľa opilcov 

 [kosicednes.sk; 20/06/2016; košice:dnes ; Zaradenie: Udalosti] 

http://www.kosicednes.sk/nelichotive-statistiky-kosickych-cestach-jazdi-vela-opilcov/ 

 

Policajti vykonali množstvo kontrol počas uplynulého víkendu na cestách Košického kraja. Zadržali vodičov jazdiacich pod 

vplyvom alkoholu. 

 

Zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinili štyroch mužov a jednu ženu. U 35-ročnej Martina z 

okresu Košice-okolie policajti namerali hodnotu 0,79 mg/l alkoholu v dychu. Košičan Štefan nafúkal 1,34 mg/l alkoholu v 

dychu. U 56-ročného Vojtecha z Popradu bolo zistené 1,01 mg/l alkoholu v dychu. Devätnásť ročnému Tomášovi zo 

Spišskej Novej Vsi bola nameraná hodnota 0,97 mg/l alkoholu v dychu. 

 

Jazdil opitý a bez vodičáku 

 

V prípade dokázania viny im hrozí až ročné väzenie. Až dvojročné väzenie hrozí v prípade dokázania viny 

šesťdesiatdvaročnému Júliusovi z okresu Rožňava, ktorý čelí aj obvineniu z prečinu marenia výkonu úradného 

rozhodnutia. Okrem pozitívnej dychovej skúšky s výsledkom 0,88 mg/l alkoholu v dychu, jazdil aj napriek tomu, že nie je 

držiteľom vodičského oprávnenia. Rozhodnutím dopravného inšpektorátu mu bol uložený zákaz činnosti vedenia 

motorových vozidiel akéhokoľvek druhu na dobu 20 mesiacov, a to do októbra 2017. Všetci vodiči boli umiestnení do ciel 

policajného zaistenia. 

 

Nelichotivá štatistika 

 

Od začiatku tohto roka bolo za päť mesiacov v Košickom kraji zadržaných 276 vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu 

nad jedno promile a 152 vodičov do jedného promile, čo je nelichotivá štatistika, vzhľadom na to, že alkohol stále patrí 

medzi hlavné príčiny dopravných nehôd. 

 

košice:dnes 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Okresné úrady budú mať nových prednostov 

 [Naše Novosti; 24/2016; 20/06/2016; s.: 2; tasr, VIKTÓRIA BOTOŠOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

Prišli o svoje stoličky. Z funkcií bolo odvolaných 24 prednostov. Zmena nastane aj na pozícii prednostu v Nových 

Zámkoch a Komárne. 

 

http://www.kosicednes.sk/nelichotive-statistiky-kosickych-cestach-jazdi-vela-opilcov/
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NOVÉ ZÁMKY/KOMÁRNO. Viac ako tretina okresných úradov bude mať nové vedenie. Vláda na návrh ministra vnútra 

Roberta Kaliňáka (Smer-SD) schválila 15. júna výmenu 25 z celkovo 72 prednostov. Uskutoční sa k 1. júlu. Vláda 

odvolala Helenu Bohátovú z funkcie prednostky Okresného úradu Nové Zámky a Miroslava Adamika z funkcie prednostu 

Okresného úradu Komárno. Kto po nich následne prevezme vedenie, je už známe. Vláda vymenovala Bertalana Bónu do 

funkcie prednostu Okresného úradu Nové Zámky a Lászlóa Szendiho do funkcie prednostu Okresného úradu Komárno. Z 

funkcií bolo odvolaných 24 prednostov. K výmene došlo po dohode s koaličnými partnermi vo vláde, odôvodnil Ivan Netík, 

riaditeľ tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra. Noví prednostovia sú nominantmi vládnych strán SNS, Most-Híd a 

#Sieť. Výmena sa týka prednostov okresných úradov v Trnave, Dunajskej Strede, Nitre, Leviciach, Komárne, Nových 

Zámkoch, Prievidzi, Myjave, Partizánskom, Žiline, Čadci, Liptovskom Mikuláši, Námestove, Martine, Kysuckom Novom 

Meste, Tvrdošíne, Banskej Bystrici, Brezne, Rimavskej Sobote, Zvolene, Poltári, Kežmarku, Vranove nad Topľou, 

Spišskej Novej Vsi a Okresnom úrade Košice – okolie. 

 

(tasr, VIKTÓRIA BOTOŠOVÁ) 

 

Foto: 

 

Minulotýždňové rokovanie. 
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1.16.  "SÚ BITÉ a drezúrované" 

 [Košice Dnes; 118/2016; 20/06/2016; s.: 7; Matej Šulc ; Zaradenie: V MESTE] 

 

Aktivisti protestovali proti tomu, ako v cirkusoch pri výcviku zneužívajú zvieratá 

 

V sobotu popoludní sa na Hlavnej ulici a pred Cirkusom Aleš na sídlisku Železníky protestovalo proti cirkusom so 

zvieratami. Cieľom zhromaždenia, ktoré je súčasťou celoslovenskej kampane za novelizáciu zákona o ochrane zvierat, 

bolo informovať mierumilovným spôsobom verejnosť o tomto probléme. 

 

Matej Šulc matej.sulc@kosicednes.sk 

 

Približne tridsiatka mladých ľudí sa zišla pri Dolnej bráne na proteste proti zlému zaobchádzaniu so zvieratami v 

cirkusoch. Následne sa aktivisti vybrali na pochod pred Cirkus Aleš na sídlisku Železníky. Zhromaždenia proti 

zneužívaniu zvierat sú tento rok najpočetnejšie v histórii, podobné akcie sa už konali napríklad v Bratislave, Spišskej 

Novej Vsi alebo Sabinove. 

 

Forma zábavy 
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"Cieľom protestného zhromaždenia je upozorniť na fakt, že cirkusy so zvieratami nie sú podľa nášho názoru 

najpriateľnejšia forma zábavy. Predovšetkým preto, že zvieratá, ktoré pochádzajú z exotických krajín, sú častokrát bité a 

drezúrované, aby sa naučili tie praktiky, ktoré sú potom prezentované verejnosti," priblížil organizátor podujatia Martin 

Oskorip. Dodal, že týmto protestom sa pripájajú k celoslovenskému aktivizmu, ktorý súvisí s kampaňou Slobody zvierat. 

Tá sa snaží novelizovať zákon o ochrane zvierat tak, aby sa zabránilo prístupu cirkusov so zvieratami na Slovensko. 

 

Označujú ich za feťákov 

 

Vlnu aktivizmu sa snaží narušiť hlavne Cirkus Aleš, ktorý vydáva letáky. Podľa aktivistov je práve tento cirkus známy 

zneužívaním zvierat. "Aktivisti sú označovaní za rôznych feťákov a alkoholikov. Takýmto spôsobom sa snažia narúšať 

tento plynulý a mierumilovný protest," povedal Oskorip. Protestujúci sa ale odradiť nenechali. "Myslím, že je to správna 

cesta. Keďže zvieratá nemôžu hovoriť, musíme hovoriť za nich," skonštatovala protestujúca. 

 

NAVRHUJÚ CIRKUSY SO ZVIERATAMI ZAKÁZAŤ 

 

foto: 

 

Protestujúci si priniesli rôzne inšpiratívne transparenty. 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Zábery z finále Miss Spiša: Najkrajšia Spišiačka prezradila svoje prvé dojmy! 

 [spisska.dnes24.sk; 20/06/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/zabery-z-finale-miss-spisa-najkrajsia-spisiacka-prezradila-svoje-prve-dojmy-241875 

 

 Cez víkend sme spoznali najkrajšiu Spišiačku. Stala sa ňou Novovešťanka Denisa Hojnošová. Aké boli jej prvé dojmy a 

ako to videli niektorí porotcovia? 

 

V piatok podvečer sa v Spišskom divadle predstavilo na jubilejnom ročníku súťaže krásy deväť finalistiek z celého Spiša. 

Porotcovia tak mali neľahkú úlohu – vybrať tú najkrajšiu. Do poroty zasadol aj primátor mesta Spišská Nová Ves Ján 

Volný či primátor Popradu Jozef Švagerko. Pozvanie prijal aj spevák Peter Cmorík či Robo Opatovský. 

 

Prvé dojmy víťazky 

 

Počas večera sa deväť krások snažilo porotu presvedčiť o svojich prednostiach. Na voľnú disciplínu si dievčatá vyberali 

porotcov a tak o zábavu bolo postarané. Nechýbal spev, tanec, ba ani príprava miešaného nápoja priamo na pódiu. 

Najmä mužské oko potešila určite promenáda v plavkách. 

 

http://spisska.dnes24.sk/zabery-z-finale-miss-spisa-najkrajsia-spisiacka-prezradila-svoje-prve-dojmy-241875
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Porotu najviac ohúrila finalistka s číslom deväť Novovešťanka Denisa Hojnošová, ktorá sa tak stala najkrajšou 

Spišiačkou. A ako sa cítila víťazka pár minút po dekorovaní? "Poriadne ma zamrazilo, keď som počula svoje meno. Veľm i 

som sa však potešila aj keď som to vôbec nečakala. Celú túto súťaž som brala športovo," prezradila Miss Spiša 2016 s 

tým, že okrem víťazstva si odnáša aj neskutočne veľa zážitkov a pocit, že si našla osem nových kamarátok. 

 

Tipy porotcov 

 

Korunku odovzdával víťazke primátor mesta Ján Voľný, preto nás zaujímalo, či bol s poradím spokojný a komu by dopral 

víťazstvo? "Vzhľadom k tomu, že prvé dve miesta obsadili dievčatá zo Spišskej Novej Vsi som veľmi spokojný. Môj tip 

bola deviatka, takže všetko je tak, ako má byť," povedal. 

 

Do porotcovského kresla prvýkrát zasadol aj Peter Cmorík, preto sme sa ho spýtali, ako sa cítil zaujímalo nás aj to, podľa 

čoho sa rozhodoval pri vyberaní víťazky. "Zasmial som sa, zabavil som sa, baby boli krásne, takže s večerom som 

nadmieru spokojný. Víťazku som vyberal podľa celkového vzhľadu, jej vyžarovania a aj podľa toho, ako sa správala 

počas celého večera. Na víťazke sme sa zhodli všetci," prezradil. 

 

O tom, že o zábavu bolo postarané, sa môžete presvedčiť aj v našich galériách. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Praktickú lekárku na sídlisku Západ čakal šok: Prišla do ambulancie a vtedy to zbadala! 

 [spisska.dnes24.sk; 20/06/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/prakticku-lekarku-na-sidlisku-zapad-cakal-sok-prisla-do-ambulancie-a-vtedy-to-zbadala-241829 

 

 Naozaj nepríjemné ráno čakalo na všeobecnú lekárku na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi. Tá po príchode do 

ambulancie spozorovala dych vyrážajúci výjav. 

 

Podľa slov praktickej lekárky pre dospelých, ktorá má ambulanciu na sídlisku Západ, ju v sobotu ráno čakalo nepríjemné 

prekvapenie. Ako povedala pre náš portál, pracovníci susednej lekárne ju upozornili na otvorené okno a preto sa prišla 

presvedčiť, či je všetko v poriadku. 

 

Po príchode do ambulancie ju však čakal pohľad na smutný výjav: veľký neporiadok a vyhádzané zásuvky. A na 

pracovnom stole chýbal počítač. 

 

Ako uviedla krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, v noci zo 17. na 18. júna sa doposiaľ neznámy páchateľ vlámal 

do lekárskej ordinácie, odkiaľ odcudzil počítač v hodnote približne 1 300 eur. 

 

http://spisska.dnes24.sk/prakticku-lekarku-na-sidlisku-zapad-cakal-sok-prisla-do-ambulancie-a-vtedy-to-zbadala-241829
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"V tejto súvislosti vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi 

začal trestné stíhanie pre zločin krádeže (trestná sadzba až na 10 rokov). Polícia po páchateľovi a odcudzenej veci 

pátra," uzavrela Mésarová. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Kompletný PROGRAM Kultúrneho leta 2016: Ako budú vyzerať nedele pri Fontáne lásky 

 [humenne.dnes24.sk; 20/06/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Humenné] 

http://humenne.dnes24.sk/kompletny-program-kulturneho-leta-2016-ako-budu-vyzerat-nedele-pri-fontane-lasky-241804 

 

 Leto je tu a s ním aj šnúra kultúrnych podujatí na humenskom námestí pri Fontáne lásky. Preštudujte si kompletný 

program Kultúrneho leta 2016. Nedeľu po nedeli... 

 

Čo tak dávku kultúry počas leta? Humenčania a spol. môžu už tradične v tomto období vyraziť každú nedeľu k Fontáne 

lásky, kde ich bude čakať pripravený vždy iný program. 

 

Aký konkrétne, si môžete pozrieť v tomto kompletnom prehľade. Každé vystúpenie, okrem toho úplne prvého (26.6), sa 

začína o 17:30. 

 

- 26.6. 2016: Mechúrik Koščúrik – Divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi – (16:30) 

- 26.6. 2016: ZUŠ na Mierovej ulici – mladé hudobné talenty 

- 3.7. 2016: Mestský dychový orchester Chemlon, Mažoretky Amazonky 

- 10.7. 2016: Vechcovčan – folklórna skupina 

- 17.7. 2016: Stropkoviani – cimbalová muzika 

- 24.7. 2016: Východňarské Šarkanice – folklórna spevácka skupina 

- 31.7. 2016: Ako baba Pačmaga ženícha zháňala – Babadlo, bábkové divadlo z Prešova 

- 7.8. 2016: Bank band – hudobná skupina 

- 14.8. 2016: Kľudne še zašmejce – Kladzianske ľudové divadlo 

- 21.8. 2016: DORA – ľudová hudba v rockových aranžmánoch 

- 28.8. 2016: S.P.L.N. – hudobná kapela 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 
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1.20.  Od 1. júla bude mať päť okresných úradov v našom kraji nových prednostov 

 [bystricoviny.sk; 20/06/2016; (tom) ; Zaradenie: SPRÁVY] 

http://www.bystricoviny.sk/spravy/1-jula-mat-pat-okresnych-uradov-nasom-kraji-novych-prednostov/ 

 

Vláda SR nedávno schválila nové vedenie 25 zo 72 okresných úradov na Slovensku. Týka sa to aj okresu Banská 

Bystrica. 

 

Od 1. júla tak bude mať viac ako tretina okresných úradov na Slovensku nových prednostov. V Banskej Bystrici v zmysle 

koaličných dohôd vystrieda Karol Konárik ml. (SNS) doterajšiu prednostku Ľubicu Laššákovú (SMER – SD). Konárik je 

rovnako ako jeho predchodkyňa poslancom mesta Banská Bystrica a BBSK. 

 

Vláda formálne odvolala z funkcií 24 prednostov. Prednosta Okresného úradu Košice okolie Peter Derevjaník sa vzdal k 

31. marcu. Riaditeľ tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra Ivan Netík k tomu uviedol: 

 

"K výmene došlo po dohode s koaličnými partnermi vo vláde. Noví prednostovia OÚ sa ujmú svojich funkcií od 1. júla 

2016." 

 

Keďže doteraz boli všetci prednostovia OÚ nominantmi vládnej strany SMER – SD, po parlamentných voľbách si koaliční 

partneri z vládnych strán SNS, Most-Híd a Sieť rozdelili funkcie prednostov okresných úradov v Trnave, Dunajskej 

Strede, Nitre, Leviciach, Komárne, Nových Zámkoch, Prievidzi, Myjave, Partizánskom, Žiline, Čadci, Liptovskom Mikuláši, 

Námestove, Martine, Kysuckom Novom Meste, Tvrdošíne, Banskej Bystrici, Brezne, Rimavskej Sobote, Zvolene, Poltári, 

Kežmarku, Vranove nad Topľou, Spišskej Novej Vsi a Košiciach okolí. 

 

Autor - (tom), Foto: ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  FOTO: Víťazom Országh Cupu 2016 hokejbalisti Sharks Zvolen 

 [bbonline.sk; 20/06/2016; Andrej Masarik ; Zaradenie: ŠPORT] 

http://bbonline.sk/foto-vitazom-orszagh-cupu-2016-hokejbalisti-sharks-zvolen/ 

 

Bystrický Pohár tento týždeň nahradil v poradí siedmy ročník Országh Cupu. Na turnaji sa predstavilo 32 tímov z celého 

Slovenska. My vám priblížime účinkovanie tímov z nášho regiónu a jeho okolia. 

 

Tímy boli rozdelené do ôsmych skupín po štyroch, do 1. predkola postupovali tímy umiestnené na druhom a treťom 

mieste. Do 2. predkola postúpili víťazi jednotlivých skupín spolu s víťazmi 1. predkola. Nasledovalo štvrťfinále, semifinále 

a finálový duel. Skupinová fáza sa odohrala v sobotu, play-off bolo na programe v nedeľu. Hrací čas bol určený na 2×12 

minút, medzi polčasmi nebola prestávka, takže to bolo fyzicky náročné. 

 

http://www.bystricoviny.sk/spravy/1-jula-mat-pat-okresnych-uradov-nasom-kraji-novych-prednostov/
http://bbonline.sk/foto-vitazom-orszagh-cupu-2016-hokejbalisti-sharks-zvolen/
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Skupinová fáza: 

 

Skupina A 

 

Prvoligové banskobystrické One Taxi sa umiestnilo bez prehry na druhom mieste. V prvom kole zdolalo Adler Trebišov 

vysoko 8:1, aj keď od 32. sekundy prehrávalo. V druhom kole rozhodol o najtesnejšej výhre nad Detvianskymi Legendami 

Ján Babic v ôsmej minúte zápasu, pre neho to bol už tretí gól na turnaji. Gólman Milan Martinec, s číslom trinásť na 

drese, kryl všetkých 13 striel súpera. V treťom záverečnom súboji skupiny vyhrával bystrický celok v deviatej minúte už 

0:2, avšak v 17. minúte znížil za Slovenský Orol Trenčín (skončili minulý rok na šiestej priečke) Maděra a minútu a pol 

pred koncom na konečných 2:2 vyrovnal Przygodzki. 

 

Adler Trebišov – HbK ONE TAXI BANSKÁ BYSTRICA 1:8 

 

HbK ONE TAXI BANSKÁ BYSTRICA – Legendy Detva 1:0 

 

Slovenský Orol Trenčín – HbK ONE TAXI BANSKÁ BYSTRICA 2:2 

 

Skupina B 

 

V skupine B sa predstavil účastník aktuálneho premiérového ročníka Bystrického Pohára Victors Podbrezová, ktorá bez 

straty bodu ovládla túto skupinu. Zdolala aj napríklad výber Slovenska do 18 rokov gólom Mariána Luntera. Gólman Ján 

Náter kryl celkovo 33 striel, ani jedna neprenikla za jeho chrbát. 

 

Liptovský Mikuláš Wings – Hbk Victors Podbrezová 0:4 

 

Hbk Victors Podbrezová – Slovensko U18 1:0 

 

Hbk Victors Podbrezová – HBC KNIGHTS Cactus Bardejov 3:0 

 

Skupina C 

 

V mimoriadne vyrovnanej skupine sa ocitla Bukovinka Zvolen, ktorej stačilo na priamy postup do 2. predkola päť bodov. 

 

HBK Diaková – BUKOVINKA Zvolen 0:0 

 

BUKOVINKA Zvolen – AUTOGAMES Senica 3:1 

 

HBC Žirafa Žilina – BUKOVINKA Zvolen 3:3 
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Skupina D 

 

Zaujímavá bola D-skupina , v nej dva zvolenské tímy – Sharks a Sparta Sekier, a hlavne bystrický klub Spartans, ktorému 

sa však nedarilo a jeho pôsobenie na turnaji skončilo hneď v základnej skupine. O jediné dva góly Spartans sa postaral v 

prvom súboji Miloš Betka a proti Spišskej Novej Vsi Dominik Martuš. 

 

SPARTANS Banská Bystrica – HbK Sparta Sekier Zvolen 1:3 

 

SPARTANS Banská Bystrica – Sharks Zvolen 0:7 

 

OZ FAIR PLAY SPORTS Spišská N. Ves – SPARTANS Banská Bystrica 4:1 

 

Skupina E 

 

V skupine E sa predstavila Iskra Banská Bystrica a za ňu také mená ako Rastislav Gašpar, Matej Češík či Mislav 

Rosandič. Iskra najprv podľahla Kežmarku (minulý rok bronzové medaily), no následne rozbila Čadcu, tam úradoval 

štvorgólový Rasťo Gašpar. Ten rozhodol aj záverečný súboj proti Panthers Senica a to dve a pol minúty pred koncom. 

Iskra tak postupovala z druhého miesta. 

 

The Red Rats Kežmarok – ISKRA Banská Bystrica 3:1 

 

ISKRA Banská Bystrica – HBK ČADCA 6:0 

 

ISKRA Banská Bystrica – PANTHERS Senica 1:0 

 

Skupina F 

 

V skupine F sa nedarilo UMB-čku, ktoré podľahlo slovenskej 20tke rozdielom dvoch gólov, aj keď vyhrávalo od druhej 

minúty zásluhou Marka Heckla. Sedem vyslaných striel bolo ale na úspech málo. Proti Dubnici zaznamenal jediný gól 

Ferletjak a po tesnej prehre s Roltou Brezno sa UMB lúčilo už po základnej skupine. 

 

UMB Hockey Team Banská Bystrica – Slovensko U20 1:3 

 

Brazzers Dubnica – UMB Hockey Team Banská Bystrica 5:1 

 

UMB Hockey Team Banská Bystrica – Rolta Brezno 2:3 
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Skupina G 

 

Skupina G mala len troch účastníkov a tak postupovali všetci. Cez prvé predkolo musel ísť MiB Zvolen a Chlapci z 

Martina. Víťaz minulého ročníka Országh Cupu nestačil totiž na Funkey Monkeys LM, s ktorými prehral 0:2 a tí teda 

postúpili priamo do druhého predkola. O dva góly Zvolenčanov sa postarali Lukáš Pinka a Erik Šebeň. 

 

MiB ZVOLEN – Chlapci z Martina 0:6 

 

FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš – MiB ZVOLEN 4:2 

 

Skupina H 

 

H skupinu ovládol Aqualand Predators Poprad, ktorý skončil uplynulý rok na štvrtom mieste. 

 

1. predkolo play-off 

 

One Taxi zvládlo prvý vyraďovací duel a gólom Lukáša Lauberta z úvodu druhého polčasu postúpilo do druhého 

predkola. One Taxi prestrieľalo Bardejovčanov vyše dvojnásobným pomerom 15:7. Úspešná bola aj Iskra, aj keď od 14-

tej minúty musela doťahovať maličké manko proti Rolte Brezno. V závere ju spasil opäť Rasťo Gašpar a o jedenásť 

sekúnd Peter Valent. Sparta Sekier Zvolen vypadla po prehre s Diakovou, keď im ani štrnásť striel nestačilo na 

prekonanie Murčeka. Nedarilo sa ani druhému zvolenskému tímu MiB. Jeho záverečný gól na turnaji dal Lukáš Pinka. 

 

HbK ONE TAXI BANSKÁ BYSTRICA (2.) – HBC KNIGHTS Cactus Bardejov (3.) 1:0 

 

ISKRA Banská Bystrica (2.) – Rolta Brezno (3.) 2:1 

 

Chlapci z Martina (2.) – HBC 2012 Piešťany (3.) 4:0 

 

Slovensko U18 (2.) – Adler Trebišov (3.) 4:1 

 

HbK Sparta Sekier Zvolen (2.) – HBK Diaková (3.) 0:3 

 

DCA STARS Dubnica nad Váhom (2.) – MiB ZVOLEN (3.) 4:1 

 

AUTOGAMES Senica (2.) – OZ FAIR PLAY SPORTS Spišská N. Ves (3.) 1:0 

 

Brazzers Dubnica (2.) – PANTHERS Senica (3.) 2:1 po samostatných nájazdoch 
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2. predkolo play-off 

 

Cesta Iskry skončila v druhom predkole, kde Bystričania podľahli nasadenému víťazovi D-skupiny Sharks Zvolen. 

Hrdinom sa stal Michal Chovan, ktorý rozhodol o postupe Zvolena v 6-tej minúte. Posledný čisto bystrický zástupca One 

Taxi zvádzalo tvrdý boj so silnými Popradčanmi. Napokon rozhodlo až predĺženie a v ňom Ján Babic, ktorému to sypalo 

počas tohto turnaja. Podbrezovčania narazili na majstra z uplynulého ročníka. Martin im nedal šancu, aj keď strelecky to 

bolo vyrovnané 15:17 z pohľadu železiarov. Gólman Náter prvýkrát inkasoval a dovedna až trikrát. Ďalej postúpil po 

Sharks aj druhý zvolenský celok Bukovinka, ktorá si poradila s Dubnicou nad Váhom. Vypadol výber Slovenska do 18 

rokov, ďalej išiel výber do 20 rokov. Jediný tím, ktorý išiel ďalej z tretieho miesta – Diaková, taktiež postúpil do štvrťfinále. 

 

Sharks Zvolen (1.) – ISKRA Banská Bystrica (2.) 1:0 

 

Aqualand Predators Poprad (1.) – HbK ONE TAXI BANSKÁ BYSTRICA (2.) 0:1 pp 

 

Hbk Victors Podbrezová (1.) – Chlapci z Martina (2.) 0:3 

 

BUKOVINKA Zvolen (1.) – DCA STARS Dubnica nad Váhom (2.) 3:1 

 

Slovenský Orol Trenčín (1.) – Brazzers Dubnica (2.) 3:2 po s.n. 

 

FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš (1.) – HBK Diaková (3.) 2:4 

 

Slovensko U20 (1.) – AUTOGAMES Senica (2.) 3:2 po predĺžení 

 

The Red Rats Kežmarok (1.) – Slovensko U18 (2.) 1:0 

 

Štvrťfinále 

 

Spanilá jazda Diakovej skončila v štvrťfinále na radosť bystrického One Taxi. To prestrieľalo protivníka pomerom 22:9 a 

zaslúžene postúpilo. Góly dávali Jančiar, Zigo, Kostka, Biro a Srnka, za Diakovú sa rozlúčil čestným gólom Poliaček. Vo 

štvrťfinále na seba narazili dva zvolenské tímy, víťazi základných skupín. Do semifinále putovali nakoniec Sharks, keď sa 

popri Gogovi a Maxinovi opäť presadil aj Chovan. Z minulého ročníka bronzoví Red Rats poslali domov slovenskú 20-ku. 

 

HBK Diaková (3.) – HbK ONE TAXI BANSKÁ BYSTRICA (2.) 1:5 

 

The Red Rats Kežmarok (1.) – Slovensko U20 (1.) 3:2 po s.n. 

 

Slovenský Orol Trenčín (1.) – Chlapci z Martina (2.) 1:2 pp 
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BUKOVINKA Zvolen (1.) – Sharks Zvolen (1.) 0:3 

 

Semifinále 

 

V semifinále One Taxi narazilo na bronzový Kežmarok, ešte ťažšie to mali zvolenskí Sharks, ktorí vyfasovali víťaza 

posledného Országh Cupu. Za One Taxi proti Red Rats skórovali tak ako v minulom zápase Jančiar, Zigo a Kostka a v 

16. minúte to bolo 0:3. V priebehu 18-tej až 22-hej minúty však dovolili Bystričania súperovi vyrovnať dvomi gólmi Oravca 

a jedným od Pisarčíka. Duel dospel až do samostatných nájazdov, v tejto lotérii mali viac šťastia domáci hokejbalisti, 

jediný nájazd premenil Tomáš Zigo. Aj druhý semifinálový duel sa rozhodol až v nájazdoch. Zvolen podobne ako One 

Taxi vyhrával v 17. minúte 0:2 gólmi Mojžiša a Wagnera, ale dovolil súperovi vyrovnať. V rozstrele skórovali Uhnák a 

Chovan za Zvolen, za Chlapcov z Martina len Kolčák a tak bolo rozhodnuté o bystricko-zvolenskom finále. 

 

The Red Rats Kežmarok (1.) – HbK ONE TAXI BANSKÁ BYSTRICA (2.) 3:4 po s.n. 

 

Chlapci z Martina (2.) – Sharks Zvolen (1.) 2:3 po s.n. 

 

Zápas o 3. miesto 

 

V tomto súboji sa hralo len 1×10 minút a hralo sa aj o to, ktorý z tímov skončí dva ročníky po sebe s medailou. Víťaz 

uplynulého ročníka však inkasoval poriadnu facku, Kežmarok mu nadelil pol tucta gólov. Hetrikom sa blysol Boris Oravec 

a aj on dopomohol Red Rats k tretiemu miestu. 

 

The Red Rats Kežmarok (1.) – Chlapci z Martina (2.) 6:2 

 

Finále 

 

Mimoriadne vyrovnaný zápas, na strely 10:10, v čase 07:29 padol jediný gól a jeho autorom bol hrdina Sharks Michal 

Wagner, vďaka ktorému sa Sharks Zvolen tešili z titulu. 

 

HbK ONE TAXI BANSKÁ BYSTRICA (1.) – Sharks Zvolen (1.) 0:1 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Novým novoveským poslancom sa stal náhradník Geletka 

 [korzar.sme.sk; 20/06/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8207490/novym-novoveskym-poslancom-sa-stal-nahradnik-geletka.html 

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8207490/novym-novoveskym-poslancom-sa-stal-nahradnik-geletka.html
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V Spišskej Novej Vsi bude pracovať v komunálnej politike nový poslanec. Igor Geletka (KDH) nastúpil na uvoľnené 

miesto po zániku poslaneckého mandátu Márie Kaľavskej (KDH). 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V polovici apríla 2016 došlo k uprázdneniu mandátu poslankyne Márie Kaľavskej, ktorej mandát 

zanikol na základe právoplatného odsúdenia z trestného činu jazdy pod vplyvom alkoholu. 

 

Novým poslancom sa stal náhradník Igor Geletka (44), ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v 

ktorom mandát poslanca zanikol. 

 

Známa sféra 

 

Geletka, ktorý kandidoval za politické strany a hnutia KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, KDS, 

MOST-HÍD, získal v komunálnych voľbách 1 178 platných hlasov. 

 

Nový poslanec doposiaľ pracoval ako člen komisie komunálneho rozvoja, po prevzatí poslaneckého mandátu sa stal 

podpredsedom komisie školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kultúry a pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií. 

 

Zároveň bude podpredsedom mestského výboru č. 2 na sídlisku Gen. Svobodu. 

 

Hoci zasadne na poslaneckú stoličku po prvý raz, táto sféra mu nie je neznáma. 

 

"Pracujem v komisii komunálneho rozvoja a tak väčšinu týchto ľudí poznám, spolupracujem s nimi. Nie je to pre mňa 

nové prostredie. Budem sa snažiť byť prínosom pre mesto, ale zároveň citlivo vnímať potreby našich obyvateľov. 

Pracujem ako manažér výrobných projektov, a preto sa budem snažiť byť nápomocný najmä v oblasti dopravy, výstavby 

a v komunálnom rozvoji," predstavil svoje zámery Geletka. 

 

V Spišskej Novej Vsi pracuje 19 poslancov z dvoch volebných obvodov. 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Mestá pod Tatrami opäť ovládol temperament Talianov 

 [korzar.sme.sk; 20/06/2016; red. ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://poprad.korzar.sme.sk/c/8207493/mesta-pod-tatrami-opat-ovladol-temperament-talianov.html 

 

Ochutnávka talianskej gastronómie i kultúry opäť ovládla popradské námestie. Festival tento rok navštívilo približne 20–

tisíc ľudí. Talianskom zavoňali aj Spišská Nová Ves a Vysoké Tatry. 

 

POPRAD. Festival Viva Italia počas štyroch dní priniesol na popradské námestie remeslá, kultúru, gastronómiu priamo z 

Talianska. 

http://poprad.korzar.sme.sk/c/8207493/mesta-pod-tatrami-opat-ovladol-temperament-talianov.html
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Eurá sa v peňaženkách návštevníkov menili na líry. Materinský jazyk Slováci na pár dní vymenili za taliansky. 

 

Bohatý program talianskych dní pod Tatrami si užili tisíce návštevníkov. Niektorí sa kochali kultúrou, iní nakupovali, či 

pochutnávali si na cestovinách a iných pravých talianskych špecialitách. 

 

Hneď v prvý deň festivalu sa v Poprade po prvý raz konali aj Majstrovstvá Slovenska v pečení pizze, ktoré sme si 

nenechali ujsť ani my z redakcie. 

 

A tak sme tri ženy pozdvihli ruky od múky proti redaktorom z Novín Poprad. 

 

"Bola to veľká výzva, ja som absolútne nikdy pizzu nepiekla, ale keď sme sa o majstrovstvách dozvedeli, všetci sme 

svorne v redakcii povedali, že jednoznačne ideme do toho. Sme kolektív, ktorý je za každú srandu," povedala redaktorka 

Novín Spiša Jana Pisarčíková. 

 

Rovnako tak si prípravu pizze prvýkrát vyskúšala aj Martina Habiňáková, obchodná manažérka Novín Spiša. 

 

"Pizzu pečiem minimálne raz za týždeň, ale mrazenú. Deti ma vtedy považujú za najlepšiu kuchárku na svete. Originálna 

pizza z pizzového cesta bola moja premiéra a hneď na to aj repríza, keďže nám prvý pokus nevyšiel," povedala s 

úsmevom Martina. 

 

Trojicu žien z Novín Spiša uzatvárala obchodná manažérka Slávka Haliková, ktorá taktiež pripravovala pizzu premiérovo. 

 

"Taliansky temperament nesklamal, už mám s ním svoje skúsenosti, bolo veselo, spievalo sa, smialo. Jednoducho 

vydarená akcia," povedala. 

 

Pizza s názvom Fajnotka z Novín Spiša talianskemu šéfkuchárovi zachutila. A nielen jemu. "Zmizla z tanierov veľmi 

rýchlo, hanbu sme si nespravili," dodala Martina. 

 

Popradčania si pochvaľovali 

 

Viva Italia ponúkla pod Tatrami tento rok pestrý program od stredy do uplynulej soboty, vystúpilo počas neho asi 150 

účinkujúcich, jeho časť sa odohrávala aj v Spišskej Novej Vsi a v Tatrách. 

 

Sobotňajší program, okrem iných, doplnili aj vlajkonosiči a mažoretky. Popradčania si tento ročník pochvaľovali. 
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"Príjemná atmosféra, skvelé talianske víno, mám pocit, že námestie vďaka festivalu ožilo. Bolo tu veľmi veselo a vidieť, 

že Taliani sú ľudia, ktorí si z ničoho nerobia veľkú hlavu," povedal Ján Zadražil, ktorý si pochutnával na talianskych 

cestovinách. 

 

Miroslav Petras si tiež zábavu pochvaľoval, niečo mu ale nevoňalo. "To menenie peňazí. Myšlienka to nie je zlá, ale 

chceli sme kúpiť iba dcére niečo na pitie a museli sme ísť zameniť peniaze za líry. Toto by mohli organizátori vymyslieť 

inak." 

 

Júliu Slavkovskú najviac potešil koncert Ricchi e Poveri. "Títo by do Popradu mohli zavítať aj častejšie," zasmiala sa. 

 

Na záver veľká párty 

 

V Poprade talianske dni ukončili piati dídžeji. 

 

"Toto je druhýkrát, čo som v Poprade. Tento rok bolo počasie lepšie ako v tom minulom roku. Bolo to fantastické, stretol 

som tu veľa ľudí, veľa fanúšikov. Až som sa zamyslel nad tým, že by som sa do Popradu presťahoval," povedal jeden z 

talianskych dídžejov, ktorý si zahral počas veľkej House párty na záver festivalu. 

 

"Dokopy sme boli piati, z toho jedna žena. Ja som tiež dídžej, ale ostatní štyria sú omnoho lepší ako ja. Majú veľa 

energie, hrali na Miami, na Ibize, bola to skvelá párty," povedal s úsmevom. 

 

Číslo návštevnosti organizátorov potešili. 

 

"Ak zrátame všetky podujatia v Poprade, v Spišskej Novej Vsi aj v Tatrách, za štyri dni sa na festivale zúčastnilo 

približne 20-tisíc návštevníkov," povedala jedna z organizátorov Petra Vargová. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Michalovské futbalistky idú do prvej ligy 

 [korzar.sme.sk; 20/06/2016; Róbert Andrejov ; Zaradenie: Šport] 

http://michalovce.korzar.sme.sk/c/8207545/michalovske-futbalistky-idu-do-prvej-ligy.html 

 

Vo svojich radoch majú aj najlepšiu strelkyňu súťaže, od novej sezóny musia mať aj juniorky. 

 

MICHALOVCE. V nasledujúcej sezóne bude mať MFK Zemplín Michalovce prvýkrát v histórii všetky svoje družstvá v 

najvyššej súťaži. 

 

Medzi slovenskou elitou si v ročníku 2016/17 premiérovo zahrajú ženy tohto klubu, ktoré sa stali víťazkami druhej ligy 

skupiny Východ. 

http://michalovce.korzar.sme.sk/c/8207545/michalovske-futbalistky-idu-do-prvej-ligy.html
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Súťažou preplávali suverénnym spôsobom, keď naplno zabodovali v osemnástich zápasoch z dvadsiatich. 

 

Konsolidovaný káder 

 

Ženský tím v Michalovciach funguje tri roky. V prvej sezóne obsadili tretiu priečku, v ďalšej druhú a teraz postupku zavŕšili  

prvenstvom a historickým postupom. 

 

Pôvodne mali Zemplínčanky ešte bojovať o miestenku v najvyššej súťaži v baráži s víťazom kvalifikačného súboja prvých 

tímov skupín Západ A a Západ B, ale keďže družstvo FC Baník HN Prievidza & Handlová oznámilo, že do ďalšieho 

prvoligového ročníka sa neprihlási, uvoľnené miesto pripadlo im. 

 

"Postúpili sme, preto môžem hodnotiť sezónu pozitívne," rozhovoril sa tréner Michalovčaniek Miroslav Kučera. 

 

"V jeseni aj jari sme mali po jednom výpadku, keď sme prehrali v Spišskej Novej Vsi 3:5 a Poprade 0:1, kde by sme gól 

nedali možno dodnes. Káder bol konsolidovaný, nemuseli sme robiť žiadne veľké nákupy, v zime prišla z Veľkého Krtíša 

iba brankárka Tereza Žiaková, ktorá predtým chytala za Lučenec. Vyhýbali sa nám aj zranenia, jediné utrpela kapitánka 

Simona Lukčíková, ktorá si v Lučenci zlomila ruku," pokračoval Kučera, ktorého zverenky nastrieľali počas celej sezóny 

úctyhodných 132 gólov. 

 

"Je dobré, že neboli hodené na jednu hráčku, ale rozložili sa na štyri, konkrétne na Zitu Baníkovú, ktorá bola najlepšou 

strelkyňou súťaže, Emíliu Strednú, Vanesu Brezovú a Tamaru Koflanovičovú. Nemali sme teda jednu hráčku, od ktorej by 

sme boli závislí." 

 

Už to bude náročnejšie 

 

Žlto-modré už pomaly začínajú myslieť na súboje medzi slovenskou elitou. 

 

"V prvom rade musíme poskladať juniorský tím, pretože každé prvoligové družstvo musí mať aj juniorku, ktorá bude jeho 

dvojičkou. Pre nás to však nebude až taký veľký problém, lebo okrem troch hráčok všetky ostatné spĺňajú podmienku hrať 

za juniorku, takže budú môcť pendlovať medzi áčkom a juniorkou. Treba doplniť len niektoré posty, veľké zmeny v kádri 

určite nebudú," uviedol kormidelník MFK Zemplín. 

 

Prípravu plánujú odštartovať začiatkom júla. 

 

"Súťaž by mala začať posledný augustový víkend, v lete sa opäť zúčastníme turnaja Hanácka kopačka v Česku. Dúfam, 

že dievčatá budú na tréningy chodiť v hojnom počte. Aj od toho bude záležať, ako si potom budeme počínať v najvyššej 

súťaži. Už to nebude ako v druhej lige, kde sme dávali veľa gólov a vysoko vyhrávali. Dievčatá budú musieť viac držať 
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spolu a ťahať za jeden koniec povrazu. A takisto je potrebné trošku zmeniť aj herný štýl, predsa len, už budeme 

nastupovať proti silnejším tímom," dodal Miroslav Kučera. 

 

Konečná tabuľka II. ligy žien skupiny Východ: 

 

1. Michalovce 20 18 0 2 132:12 54 

 

2. Sp. Nová Ves 20 13 3 4 60:36 42 

 

3. Humenné 20 10 1 9 48:53 31 

 

4. Prešov 20 5 4 11 37:50 19 

 

5. Poprad 20 6 1 13 23:96 19 

 

6. Lučenec 20 2 3 15 21:74 9 

 

Cesta za postupom 

 

Humenné 6:1 (v), 10:1 (d), 4:1 (v), 7:1 (d) 

 

Poprad 19:0 (d), 18:0 (v), 3:1 (d), 0:1 (v) 

 

Lučenec 4:0 (v), 8:0 (d), 10:0 (v), 3:0 kont. (d) 

 

Spišská Nová Ves 3:5 (v), 5:0 (d), 5:1 (v), 8:0 (d) 

 

Prešov 4:0 (d), 4:0 (v), 8:0 (d), 3:0 (v) 

 

ra 

 

Zaslúžili sa o postup 

 

Zuzana Forraiová, Anna Vozárová, Tereza Žiaková – Viera Strellová, Zita Baníková (34 gólov), Patrícia Bačová, Emília 

Stredná (20), Andrea Komáriková (8), Timea Kondašová, Zuzana Jeleneková (3), Juliána Šimková (4), Simona Lukčíková 

(8), Katarína Korfantová (7), Martina Trochanová, Petra Bereščíková (1), Romana Oláhová (1), Timea Porteľová, Radka 

Capiková, Kitti Uzsovicsová, Zuzana Belišová (2), Tamara Koflanovičová (18), Vanesa Brezová (20), Sabína Slivovská, 

Réka Horváthová, Michaela Pustaiová, Patrícia Bobaľová, Veronika Bocanová. Tréner: Miroslav Kučera. 
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ra 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Záchranári pomáhali mužovi (20), ktorý chcel skončiť so životom 

 [netky.sk; 20/06/2016; TASR ; Zaradenie: Domov] 

http://www.netky.sk/clanok/zachranari-pomahali-muzovi-20-ktory-chcel-skoncit-so-zivotom 

 

HRABUŠICE – Pracovníci Horskej záchrannej služby (HZS) v nedeľu (19. 6.) vo večerných hodinách pomáhali 20-

ročnému mužovi, ktorý sa nachádzal v Slovenskom raji. 

 

Príbuzným počas telefonátu oznámil, že chce skoncovať so životom a vypol si mobilný telefón. TASR o tom dnes 

informovalo Operačné stredisko HZS. 

 

"Na základe bližšie zistených informácii od jeho matky odišli horskí záchranári hľadať mladého muža. Počas výjazdu sa 

dozvedeli, že muž prešiel okolo Vtáčieho hrbu a smeruje na Podlesok," informovala HZS. Mladého muža sa im podarilo 

nájsť. Ako uviedli pracovníci HZS, bol bez zranení, ale zrejme pod vplyvom alkoholu. Následne ho odovzdali 

zdravotníkom, ktorí ho transportovali do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: SITA 

 

Foto: 

 

Ilustračné foto 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Natália Puklušová: Už nechcem partnera z brandže 

 [korzar.sme.sk; 20/06/2016; Andrea B. Nitkulincová ; Zaradenie: Prominenti] 

http://korzar.sme.sk/c/8207874/natalia-puklusova-uz-nechcem-partnera-z-brandze.html 

 

Temperamentnú herečku z východu už hádam netreba nikomu predstavovať. Možno vás však bude zaujímať, že je 

momentálne sama a čaká, kým si ju nájde ten pravý. My vieme, aký by mal byť a prečo už blondínka nechce randiť s 

moslimom. 

 

http://www.netky.sk/clanok/zachranari-pomahali-muzovi-20-ktory-chcel-skoncit-so-zivotom
http://korzar.sme.sk/c/8207874/natalia-puklusova-uz-nechcem-partnera-z-brandze.html
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Domovskou scénou Natálie je bratislavské divadlo Aréna, diváci si ju obľúbili v Búrlivom víne a najnovšie hviezdi aj v 

muzikálovom projekte Alenka v krajine zázrakov. Hoci sa jej v práci darí, v súkromí je to trošku horšie. 

 

"Boh mi želá a dopraje mi krásne postavy... Nemám však priateľa. Som slobodná, nezadaná. Doma sama... Pozerám 

telku, varím si. Vo výhľade nikto. Je to ťažké. Pretože všetci dobrí muži sú zadaní, alebo sú teplí. Je to neuveriteľné, ale 

je to tak," naznačila s nadsádzkou rodáčka z Poráča pri Spišskej Novej Vsi v talkshow Petra Marcina Neskoro večer. 

 

Ekonóm alebo chemik? 

 

Od rozchodu so spevákom Matejom Koreňom už skrátka akosi nemá šťastie na lásku. 

 

"A okrem iného, ja asi už nechcem chlapa z brandže. Potrebujem normálneho. Ekonóma alebo chemika... Ono ženy sa 

stávajú mužskejšími a muži sú zoženštelí, je to taký kruh. Ženy si zvykli, že si všetko vedia urobiť samy. Doma, s autom, 

navŕtať poličky. A muži sa cítia menejcenní, a preto sú potom teplí. (Smiech.)" 

 

Druhá žena 

 

A ako by si svojho partnera predstavovala? "Má byť normálny. Z východu Rusnák dajaký," prezradila so smiechom a 

dodala ešte jednu dôležitú podmienku. 

 

"Nemal by byť moslim. Mám totiž takú skúsenosť. Mala som raz priateľa, ktorý bol moslim a černoch - bože, babka ma 

zabije. Inak bol úžasný človek, veľmi inteligentný, aj poličku vedel navŕtať, všetko vedel. Avšak nepovedal mi zásadnú 

vec. A po polroku sme išli na večeru, pätnásť minút mi vyznával lásku, a potom mi povedal: A preto chcem, aby si sa 

stala mojou druhou ženou." 

 

Z romantickej chvíle bola odrazu riadne šokujúca situácia a Natália sa nestačila čudovať, keď jej priateľ oznámil, že už 

svojej prvej žene volal, že sa teší a aj celá jeho rodina sa nevie dočkať. A ako zareagovala herečka? 

 

"Povedala som mu - ty si neskutočný človek, veľmi ti ďakujem za ponuku, ale ja pre troch rezne vyprážať nebudem." 

 

Zaujímavá práca 

 

Keďže je teda momentálne single, venuje sa hlavne práci a najnovšie okrem Alenky naskúšala v divadle Aréna aj hru 

Vibrator Play. 

 

"Je to o tom, ako niekedy lekári liečili u žien hysterické záchvaty a depresie. Liečili sa takto však aj muži a Janko 

Jackuliak to výborne hrá," dodala so smiechom. 
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1.27.  Pohotovosť v lekárňach - utorok 21. júna 

 [korzar.sme.sk; 20/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8206359/pohotovost-v-lekarnach-utorok-21-juna.html 

 

Rozpis pohotovostných služieb 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 

 

Kežmarok 

 

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

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

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

 

Stropkov 

 

Lekáreň FONTÁNA ul. Hlavná (oproti far. Kostolu) 

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

STATIM Štefánikovo námestie 2987/10, 

 

V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Rožňava 

 

http://korzar.sme.sk/c/8206359/pohotovost-v-lekarnach-utorok-21-juna.html
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Dr. MAX Šafárikova 114/4200, +421 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 

 

Lianela - Muránska 1335/12 

 

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

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

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň Laudanum, Levočská 4 

 

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

 

Poprad 

 

MEDOVKA – POLIKLINIKA ALEXANDRA PP, Tatranské nám. 

 

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

 

Humenné 

 

Pri nemocnici, Ulica 1. mája 5558, 057/775 70 13 

 

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 NEMOCNICI Mieru 12, +421 056/6281402 

 

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

 

Trebišov 

 

AVICENNA SNP 3696/89, +421 56 6725767 
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Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

AMARA Masarykova 1342/90, 056/6442900 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Historický dom v centre predáva Stará Ľubovňa slovenskému Michelangelovi 

 [korzar.sme.sk; 20/06/2016; Peter Rindoš ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://lubovna.korzar.sme.sk/c/8207474/historicky-dom-vcentre-predava-stara-lubovna-slovenskemu-michelangelovi.html 

 

Bývalú budovu obchodnej akadémie v centre Starej Ľubovne mesto po rokoch predáva. Za kúpou je kňaz Kamil Dráb, 

ktorého niektorí volajú slovenský Michelangelo. 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. V historickom dome majú vzniknúť dielne či priestory pre umeleckú a tanečnú činnosť. 

 

Kupujúci sľubuje, že za doteraz špatiacu budovu sa už miestni hanbiť nebudú. 

 

Zámer predaja budovy schválili poslanci Starej Ľubovne v sume jedno euro. Za priľahlé pozemky si zas mesto zapýta 

44,5-tisíca eur. O 

 

krem toho investorovi z občianskeho združenia Centro Arte, ktoré kňaz zastupuje, poslanci odhlasovali zámer 40-ročného 

prenájmu susedného meštianskeho domu číslo 5. 

 

Na námestie chce doniesť vznešenosť 

 

Kamil Dráb, v minulosti pôsobil dlhé roky ako kňaz v gréckokatolíckom chráme v Starej Ľubovni. Medzi miestnymi žal 

veľkú popularitu. 

 

"Neskôr som pôsobil v Ríme na štúdiách tvorby mozaiky a sakrálneho umenia. Od návratu v roku 2007 sa venujem 

umeniu, s ostatnými som založil ateliér. V Starej Ľubovni sme hľadali možnosti, ako ateliér rozšíriť," povedal. 

 

Podľa umelca a kňaza zároveň by v historickej budove mali okrem dielní vzniknúť aj priestory pre ďalšiu činnosť. 

http://lubovna.korzar.sme.sk/c/8207474/historicky-dom-vcentre-predava-stara-lubovna-slovenskemu-michelangelovi.html
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"Mala by tu fungovať aj činnosť základnej umeleckej školy, plánujeme zriadiť profesionálny tanečný parket, chceme 

napríklad založiť aj balet. V budove by vznikli aj reprezentatívne priestory," dodal K. Dráb. 

 

Podľa neho celý zámer je nekomerčný. "Chceme vniesť na staroľubovnianske námestie niečo, čo bude mať silné 

napojenie na vznešenosť a ušľachtilý rozvoj niečoho, čo v človeku je. 

 

Investovať chce z vlastného i z fondov 

 

Na rekonštrukciu budovy chce nový investor použiť vlastné, aj peniaze z fondov. 

 

Keďže ide o historickú stavbu, jej oprava bude musieť byť konzultovaná s pamiatkarmi. 

 

"Samotné fungovanie činnosti v budove pokryjeme z prostriedkov istej nemeckej nadácie, ktorá sa špecializuje na 

východnú Európu," poznamenal K. Dráb. 

 

Dodal, že vonkajší šat budovy by mohli skrášliť fresky, ktoré už investor rozpracoval s projektantom. 

 

Jeho mozaiky dominujú viacerým miestam 

 

Kamil Dráb, umeleckým menom don Camilo, je autorom viacerých známych umeleckých stvárnení. Rodák z Košíc 

vytváral fresky, oltáre či bohostánky. 

 

Aktuálne sú známe jeho viaceré mozaiky. Asi najznámejšou je mozaika v gréckokatolíckom chráme Premenenia Pána v 

Spišskej Novej Vsi, ktorá bola zaradená medzi tamojších sedem divov. 

 

Mozaiku vytvoril aj na pútnickom mieste v Ľutine. Zdobil napríklad aj interiér domu smútku v Kravanoch, či priestory 

kúpeľov v Červenom Kláštore. 

 

Predávali ho viackrát 

 

Staručký dom na námestí sv. Mikuláša v minulosti slúžil študentom obchodnej akadémie. Po ich presťahovaní je ale roky 

nevyužívaný, a tak chátra. 

 

Nepomohli ani viacročné pokusy mesta o odpredaj aj v rámci verejných súťaží. 

 

Dom má svoju históriu, pochádza zo 17. storočia a prevláda v ňom barokový štýl. 
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-END 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Šebešská pätnástka sa stala korisťou Sahajdu 

 [korzar.sme.sk; 20/06/2016; Richard Hudeček, db ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://poprad.korzar.sme.sk/c/8207499/sebesska-patnastka-sa-stala-koristou-sahajdu.html 

 

Bežecký seriál Východoslovenská veľká cena vytrvalcov pokračoval vo Vyšnej Šebastovej v blízkosti Prešova. 

 

POPRAD. Celá obec v tento deň žila behom, konal sa tu 28. ročník cestného behu Šebešská pätnástka. 

 

Pretekári absolvovali najskôr trojkilometrový okruh obcou Vyšná Šebastová, potom sa vydali smerom cez Podhradník do 

vrchov Slanského pohoria a späť. Bojovali nielen so súpermi, ale i s prevýšením cca 300 m. 

 

Trať dlhú 15,5 km spomedzi 150 pretekárov najrýchlejšie zvládol 26-ročný Košičan Tibor Sahajda. 

 

"Bežalo sa mi celkom dobre. V poslednom kopci mi trochu stuhli nohy, ale od obrátky po 9. kilometri som si už kontroloval 

situáciu a dobehol som s vyše dvojminútovým náskokom. Bral som to jednak ako preteky, ale zároveň i dobrú prípravu na 

nasledujúci polmaratón Košice – Seňa." 

 

Spoločnosť na stupni víťazov v kategórii do 39 rokov i v absolútnom poradí bez rozdielu veku mu robili druhý v cieli Filip 

Džubara z TJ Obalservis Košice a tretí Adrián Vavrek z Dulovej Vsi. 

 

Na vynikajúcej štvrtej pozícii v celkovom poradí preťal cieľovú pásku regionálny borec Tomáš Kamas zo Spišskej Novej 

Vsi, ktorý sa zároveň stal víťazom kategórie od 40 rokov. 

 

Jeho výkon je obdivuhodný, pretože na štart nastúpil tesne po ukončení 24-hodinovej pracovnej zmeny príslušníka 

polície. 

 

"Sám som bol prekvapený, koľko som mal sily po 24-hodinovej službe. Na preteky budem chodiť asi po službách. Vo 

Vyšnej Šebastovej som bol prvýkrát. Počul som, že preteky sú veľmi ťažké a 9 km sa ide len do kopca. Išlo sa mi dobre a 

pred druhým veteránom som mal dostatočný náskok. Štvrté miesto v absolútnom poradí potešilo. Zišla sa tu veľmi 

kvalitná konkurencia, čo je veľmi dobré." 

 

Na peknom 7. mieste v celkovom poradí dobehol Július Káľavský z Margecian, zároveň druhý muž medzi štyridsiatnikmi. 

 

Medzi ženami v celkovom poradí dominovala vekom veteránka Mahuliena Krištanová z Košíc. 

 

http://poprad.korzar.sme.sk/c/8207499/sebesska-patnastka-sa-stala-koristou-sahajdu.html
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"Je to náročná trať, stúpania až po deviaty kilometer dajú poriadne zabrať, treba si dobre rozvrhnúť sily. Potom sa beží už 

len dolu do cieľa." 

 

O 29 sekúnd neskôr prebehla cieľom víťazka kategórie do 39 rokov triatlonistka Eva Hrušovská. Medailové trio v 

celkovom poradí doplnila bronzová domáca Erika Ondrijová, vekom patriaca tiež medzi veteránky. 

 

Na celkovej piatej pozícii dobehla Danica Božová zo Svitu, ktorá vybojovala prvenstvo v kategórii od 50 rokov: "Na 

obrátke v Slanských vrchoch po približne deviatich kilometroch som pred druhou v kategórii skúsenou Košičankou 

Alžbetou Tiszovou mala náskok iba dvadsať sekúnd, preto som sa dolu kopcom rozbehla naplno. Spomenula som si na 

obdobie, keď som bola žiačka. Tréner nám vtedy pri behu dolu kopcom kázal predĺžiť krok a nezabudnúť zapojiť ruky. 

Vykonala som to aj teraz. Nečakala som, že v cieli bude rozdiel až o tri minúty väčší." 

 

Z výsledkov: Muži do 39 rokov: 1. Tibor Sahajda, Dachprod.sk – 51:58 min. (celkový víťaz); muži od 40 do 49 rokov: 1. 

Tomáš Kamas, ŠKP Slovakia Sp. N. Ves – 55:56 min. (celkovo 4. medzi mužmi), 22. Július Káľavský – All Run 

Margecany – 58:00 min. (celkovo 7.); muži od 50 do 59 rokov: 1. Milan Safko, MTC V. Šebastová – 1:00,18 hod., 27. 

Štefan Žugec, Batizovce, 1:27:23 hod.; muži od 60 rokov: 1. Pavol Madár, Obalservis Košice – 1:06,17 hod. (bývalý 

československý reprezentant v maratóne); ženy do 39 rokov: 1. Eva Hrušovská, Easy Go Run – 1:07,35 hod. (celkovo 2. 

medzi ženami); ženy od 40 do 49 rokov: 1. Mahuliena Krištanová, Code 2B Košice – 1:07,06 hod. (celková víťazka medzi 

ženami); ženy od 50 rokov: 1. Danica Božová, Svit – 1:12,48 hod. (celkovo 5. medzi ženami). 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Kam za kultúrou - utorok 21. júna 

 [korzar.sme.sk; 20/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8206357/kam-za-kulturou-utorok-21-juna.html 

 

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

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Angry Birds vo filme o 15.15, 16.00, V zajatí démonov 2 o 18.10, 20.50, Warcraft: Prvý stret o 

15.00, 20.10, 20.40, 3D o 18.00, Hľadá sa Dory o 16.30, 17.40, 18.40, 3D o 15.40, Ninja korytnačky 2 3D o 15.10; 

Festival 7x7 - Fúsi o 18.00, Mladosť o 20.00; Centrálna inteligencia o 18.20, 21.00, Podfukári 2 o 17.40, 20.30, Hra 

peňazí o 16.10, Ostrí chlapci o 20.50 hod., STER CENTURY CINEMAS - Centrálna inteligencia o 18.10, Hľadá sa Dory o 

16.10, 18.30, Podfukári: 2. dejstvo o 16.00, 20.00, V zajatí démonov 2 o 17.30, 20.20, Warcraft: Prvý stret o 20.10, 20.30, 

3D o 15.30, 17.50, Ninja korytnačky 2 o 15.20 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Centrálna 

http://korzar.sme.sk/c/8206357/kam-za-kulturou-utorok-21-juna.html
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inteligencia o 18.10, Hľadá sa Dory o 16.10, Podfukári: 2. dejstvo o 20.00, V zajatí démonov 2 o 17.30, 20.20, Warcraft: 

Prvý stret o 20.10, 3D o 15.30, 17.50, Ninja korytnačky 2 o 15.20 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Nabucco o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Tri prasiatka a vlk 

úžerník o 10.00 hod., Rozália o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO - (Alžbetina 38) - Braček Jelenček o 9.00 a 10.30 hod., 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Tri prasiatka a vlk o 9.00, 10.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ (Mánesova 23) - Motýle exotických trópov 9.00 - 17.00 hod. (do 30. 6.), 

VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) Výstava záverečných prác Fakulty umení TUKE - bakalárskych, 

diplomových (do 30. 6.), Lesk a sláva - Holandská maľba 16. - 18. storočia zo zbierky Alšovy jihočeské galerie (do 30. 

10.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 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), Dezider Milly - 

BALADY A PORTRÉTY (do 26. 6.), SZENTPÉTERYHO KATALYZÁTOR (do 26. 6.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM 

(Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad; (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 

17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; 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, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických 

výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí, Farebný život, výstava ukrajinského maliara Vasiľa Bobitu (do 30. 6.), MÚZEUM 

LETECTVA (Areál letiska Košice, ut - pia 9.00 - 16.00, so - ne 10.00 - 17.00) - Expozícia leteckej techniky a galéria 

prezidentských lietadiel, expozícia cestnej dopravy, letecké technológie - vývoj leteckých konštrukcií, Počiatky letectva do 

roku 1945, Viacúčelový bojový a prepadový vrtuľník sovietskej výroby Mi-24, FASHION POINT CAFE (Mlynská 28) – 

Viktor Šefčík: História kvetu - výstava obrazu (do 31. 7.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Hlavná 10) - Výstava 

Apokalypsa – neznáma krajina očami Pavla Kočiša (30. 6.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 

17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála 

expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. 

Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a 

bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život 

a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; Femme fatale - 

motív ženy vo východoslovenskom výtvarnom umení od začiatku 20. storočia po súčasnosť (do 4. 9.), 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 
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ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Tabačka mini (animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 

hod.), (kvíz) Sprievodný program Art Film Fest 2016: Filmový kvíz Petra Konečného o 19.00 hod., (koncert) Sprievodný 

program Art Film Fest 2016: Nat Osborn Band (USA) o 21.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Warcraft: Prvý stret o 15.20, 20.00, 20.50, Hľadá sa Dory o 17.40, 18.40, Hľadá sa Dory 3D o 

15.40, 16.20, Warcraft: Prvý stret 3D o 18.00, V zajatí démonov 2 o 20.30, Angry Birds vo filme o 15.50, Centrálna 

inteligencia o 20.50, Alica v krajine za zrkadlom o 15.30, Podfukári 2 o 17.50, 20.40, ARTMAX FILMY - Okhwan na ceste 

za slobodou o 19.20 hod., POPRAD: CINEMAX - Alica v krajine za zrkadlom o 15.50, Centrálna inteligencia o 20.40, 

Hľadá sa Dory o 17.40, Hľadá sa Dory 3D o 15.20, Podfukári: 2. dejstvo o 18.00, V zajatí démonov 2 o 20.50, Warcraft: 

Prvý stret o 15.30, 20.00, ARTMAX FILMY - Okhwan na ceste za slobodou o 19.00 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - HB: Obchod na korze 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) - Z DÔVODU REKONŠTRUKCIE SÚ 

VŠETKY VÝSTAVNÉ SIENE DOČASNE ZATVORENÉ, ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná 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 ťažby a výroby soli v Solivare, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - 

Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: 

Stoly spisovateľov, POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; 

Katarína Vavrová, Milan Vavro - Zamknuté slová (do 31. 7.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry 

v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Kabinet kuriozít - výstava s témou Tatier zo zbierok súkromných zberateľov; Kamil 

Kozub - Home is home (do 29. 9.); 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) - 
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Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a 

cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  V ruke držala tabletky 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 20/06/2016;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Michal Farkašovský, moderátor: "Zachrániť ľudský život, to sa nepodarí každý deň." 

 

Monika Bruteničová, moderátorka: "Policajti zo Spiša mali náročné dopoludnie. Dramatická situácia sa odohrávala priamo 

v centre Spišskej Novej Vsi." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "PMJ-čkárov pri hliadkovaní upútalo podozrivé sa správanie ženy. Pomôcť jej tak dokázali ešte 

skôr, ako to niekto nahlásil na tiesňovú linku." 

 

Rastislav Vonga, príslušník PMJ KR PZ Košice: "Kvôli tomu, že rozhadzovala svoje osobné veci z ruksaka na zem." 

 

Matúš Gavlák: "Policajti sa jej chceli opýtať, prečo robí na námestí neporiadok. Namiesto toho ich poriadne zaskočila 

obsahom v ruke." 

 

Rastislav Vonga: "Kolega si všimol, ako žena drží v ruke tabletky, ktoré povedala, že chce požiť." 

 

Roman Benko, príslušník PMJ KR PZ Košice: "Všimol som si, že má v ruke tabletky, lebo povedala, že sa chce zabiť, že 

ju to nebaví." 

 

Matúš Gavlák: "Na námestí sme stretli aj druha šesťdesiatročnej ženy. Ten nám prezradil dôvod konania jeho priateľky." 

 

Druh: "Bola zúfalá kvôli mne. Nič som, ja som bol ... mňa jeden človek dobil." 

 

Matúš Gavlák: "PMJ-čkári vedeli, že musia byť obozretní. Stačila chvíľa nepozornosti a potom by už mohlo byť neskoro. 

Šťastím je, že ich poslúchal." 

 

Roman Benko: "Vyzvali sme ju, aby tie tabletky odhodila, čo po chvíli urobila. Odhodila tabletky do smetného koša a 

povedali sme jej, nech si sadne na lavičku a nech počká na rýchlu zdravotnú pomoc." 

 

Matúš Gavlák: "Ženu chlapi museli strážiť, keďže neustále sa pokúšala odísť s tým, že sa chce zabiť. Potom si ju prevzali 

záchranári, ktorí ju odviezli na ošetrenie do nemocnice a potom na psychiatriu." 
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1.32.  Titul generála mu vrátili až po smrti 

 [Liptovské noviny; 24/2016; 21/06/2016; s.: 4; ZUZANA NEMCOVÁ, ; Zaradenie: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ] 

 

Pavol Kuna sa narodil vo Vrbici v roku 1895, absolvoval meštiansku školu v Liptovskom Mikuláši a následne Vyššiu 

obchodnú školu v Kežmarku. Počas prvej svetovej vojny ako dôstojník rakúsko-uhorskej armády padol do ruského 

zajatia, v roku 1917 sa pripojil k čs. légiám v Rusku. V medzivojnovom období pôsobil ako dôstojník československej 

armády, v roku 1931 ako inštruktor Vojenskej akadémie v Hraniciach na Morave a neskôr až do roku 1939 ako veliteľ roty 

a zástupca veliteľa školy pre dôstojníkov v zálohe v Levoči. Po vzniku slovenského štátu prevzal velenie 11. divízie v 

Spišskej Novej Vsi. Rok na to bol povýšený do hodnosti plukovníka a ustanovený za veliteľa bratislavskej posádky. V 

rokoch 1941 – 1942 a potom opätovne v roku 1943 pôsobil ako veliteľ na východnom fronte. Po návrate na Slovensko sa 

zapojil do príprav Slovenského národného povstania a zohral jednu z kľúčových úloh pri materiálnom zabezpečovaní 

slovenskej armády. Po vypuknutí Povstania prevzal v rámci 1. čs. armády na Slovensku funkciu veliteľa jednej z 

obranných oblastí na povstaleckom území, neskôr sa v rámci reorganizácie stal veliteľom III. taktickej skupiny Gerlach. 

Po potlačení Povstania sa pridal k partizánskemu oddielu Jaromov. Koncom januára 1945 sa hlásil na veliteľstve 1. čs. 

armádneho zboru a dostal rozkaz organizovať 4. čs. samostatnú brigádu a stal sa jej veliteľom. S brigádou sa zúčastnil 

záverečných oslobodzovacích bojov o Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Podhradie pri Martine. Po druhej svetovej vojne 

bol povýšený do funkcie brigádneho generála, po roku 1948 však bol hodnosti zbavený a z armády prepustený. V rokoch 

1954 – 1968 tak pracoval ako účtovník v komunálnych službách v Levoči, kde aj v roku 1982 zomrel. V roku 1991 mu 

bola in memoriam vrátená hodnosť brigádneho generála. 

 

Zostavila 

 

ZUZANA NEMCOVÁ, MÚZEUM JANKA KRÁĽA 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Martin Kohút novým šéfom SZĽH: Ľudia rozhodli, že chcú zmenu 

 [Zvolensko-podpolianske noviny; 24/2016; 21/06/2016; s.: 19; TASR ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Igora Nemečka nahradí vo funkcii prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút. Rozhodol o tom 

nedávny kongres. Počas volieb zdolal protikandidáta Tibora Turana. 

 

Rozhodli o tom delegáti štvrtkového mimoriadneho kongresu, ktorí ho v tajnej voľbe podporili nadpolovičnou väčšinou 

150 hlasmi. Zdolaným kandidátom bol Tibor Turan. Kohút predstúpil po náročnom boji pred novinárov s úsmevom. 

"Prežili sme dlhý čas a dnes začína nový deň. Verím, že sa začína aj v hokejovom hnutí. Ľudia rozhodli, že chcú zmenu a 
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tá je reprezentovaná mojím programom. Pokúsim sa využiť svoje skúsenosti, znalosti a všetko to, čo som sa naučil v 

doterajšej praxi, aby sme slovenskému hokeju pomohli. Neviem sľúbiť výsledky, ale viem sľúbiť, že hokejové hnutie sa 

posunie vpred," povedal na prvej tlačovej konferencii Kohút. 

 

Kongres trval viac ako 14 hodín 

 

Na najdôležitejšej fáze štvrtkového kongresu – voľbe členov do orgánov SZĽH – sa v úvode zúčastnilo 69 delegátov z 

celkového počtu 71 a mali k dispozícii 278 hlasov z 280. Tajná voľba sa začala po 17. zostupne od delegátov s najvyšším 

počtom hlasov. O päť hodín neskôr spoznala volebná komisia meno nového zväzového šéfa, no keďže podpredsedov 

súťažnej komisie a komisie rozhodcov nie, jej predseda Ladislav Szuťányi vyhlásil 2. kolo. To už prebehlo rýchlejšie, 

keďže delegáti mali k dispozícii len dva hlasovacie lístky a ich počítanie bolo výrazne jednoduchšie. Dovedna tak 

mimoriadny kongres SZĽH trval viac ako 14 hodín. 

 

Kto je nový šéf SZĽH? 

 

Nový prezident Kohút je súčasťou slovenského hokeja od roku 2007, keď začal sponzorovať reprezentačné áčko. 

Pätnásť rokov šéfoval IT spoločnosti a neskôr sa stal jej viceprezidentom pre Európu. Do štruktúr SZĽH sa prepracoval 

po minuloročnom kongrese, keď si ho Igor Nemeček vybral do 7-členného výkonného výboru ako skúseného a 

úspešného manažéra. Za necelý rok vo zväze sa Kohút venoval predovšetkým oblastiam marketingu a ekonomiky, 

zaslúžil sa o zlepšenie finančnej situácie SZĽH a jeho stabilizáciu. Podporovali ho viacerí bývalí hokejisti na čele s 

Richardom Lintnerom, Ľubomírom Višňovským či Miroslavom Šatanom, ktorý by sa mal podľa predvolebných vyjadrení 

stať generálnym manažérom reprezentácie. 

 

Turanov program 

 

Kohútov protikandidát vo štvrtkovej prezidentskej voľbe bol bývalý dlhoročný funkcionár popradského hokeja a kolega z 

VV Tibor Turan, no ten s podporou Žigmunda Pálffyho či Jozefa Stümpela neuspel. Martin Kohút postavil svoj volebný 

program na štyroch oporných bodoch – infraštruktúra, mládež, vzdelávanie a organizácia športových podujatí. V súvislosti 

s rozvojom mládeže chce spustiť projekt hokejových akadémií na princípe osemročných gymnázií. Mladí hokejisti vo veku 

od 10 do 18 rokov sa budú vzdelávať v oblasti cudzích jazykov a ďalších športových zručností. Smelé ambície Kohút 

deklaroval v súvislosti so zlepšením infraštruktúry. Počas trojročného obdobia vo funkcii prezidenta SZĽH chce s 

pomocou Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) inovovať slovenské zimné štadióny natoľko, aby spĺňali moderné 

kritériá a aby im v hierarchii svetovej kvality patrila aspoň siedma priečka. Záverečným bodom programu je organizácia 

športových podujatí, pri ktorých plánuje od sezóny 2017/2018 upraviť hrací formát všetkých súťaží. Dôraz kladie aj na dva 

domáce svetové šampionáty – v roku 2017 MS do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi a o dva roky neskôr svetový 

šampionát elitnej kategórie, ktorý sa znova uskutoční v Bratislave a Košiciach. 

 

(TASR) 
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1.34.  Športové kluby v Spišskej Novej Vsi dostanú vyše 192-tisíc eur 

 [Korzár; 144/2016; 21/06/2016; s.: 6; tasr ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Najvyššiu dotáciu od mesta poslanci odklepli hokejovému klubu. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES.  

 

Poslanci mesta Spišská Nová Ves na svojom ostatnom zasadnutí 15. 6. schválili poskytnutie dotácií pre športové kluby 

združené v Rade športových klubov vo výške 192 233 eur. Najvyššiu dotáciu od mesta dostane hokejový klub, pričom 

jeho výška dosahuje 68 000 eur. Druhú najvyššiu sumu, ktorá predstavuje čiastku 43 000 eur, poslanci pridelili 

futbalovému klubu, tretiu najvyššiu položku, 37 000 eur, dostanú basketbalisti. "Mesto systematicky podporuje všetky 

športové kluby, ktoré sú zaradené v Rade športových klubov. Momentálne je ich 40," informoval primátor mesta Ján 

Volný (Smer). 

 

Športoviská využívajú bezplatne 

 

Ako doplnil, okrem finančnej dotácie mesto pre tieto kluby poskytuje bezplatné využitie športovísk. Napríklad v roku 2015 

za prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne mesto zaplatilo dotáciu 92 990 eur. "Snažili sme sa zobjektívniť 

poskytovanie dotácií. Dôležité sú náklady na daný šport, počet členov, ale aj úroveň, na ktorej klub mesto reprezentuje," 

vysvetlil primátor. Zároveň zdôraznil, že došlo k zníženiu dotácií pre kluby, ktoré odhlásili svoje družstvá zo súťaží. Ide 

napríklad o volejbalové družstvo, ktoré tento rok dostane dotáciu 3 000 eur, pričom v uplynulom roku to bola čiastka 13 

000 eur. Vo vyčlenenej sume sa nachádza aj rezerva primátora, ktorá má hodnotu 4 500 eur. Z tejto sumy bola v prvom 

polroku poskytnutá dotácia 500 eur pre basketbalistky na účel Majstrovstiev Slovenska v Banskej Bystrici, 800 eur na 

vycestovanie na Majstrovstvá Európy v Luxembursku a 500 eur pre plavcov na medzinárodné plavecké preteky. 

 

Prvá časť dotácie 

 

Primátor uviedol, že v snahe neohroziť fungovanie troch najväčších športových klubov bolo na marcovom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva schválené poskytnutie prvej časti dotácie. Ide o výšku 25 % z poskytnutej dotácie v roku 2015. 

Hokejový klub dostal 16 250 eur, futbalový klub 9 975 eur a basketbalový klub 9 800 eur, informoval Volný. Okrem toho 

primátor schválil poskytnutie prvej časti dotácie aj pre volejbalový klub na zabezpečenie účasti družstiev vo volejbalových 

súťažiach.  

 

(tasr) 
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1.35.  V Raji hľadali mladíka, ktorý sa chcel zabiť 

 [Korzár; 144/2016; 21/06/2016; s.: 5; sita ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Mladíka sa podarilo nájsť, bol bez zranení, no pod vplyvom alkoholu. 

 

SLOVENSKÝ RAJ.  

 

Záchranári Horskej záchrannej služby v nedeľu večer pátrali po 20-ročnom Slovákovi v Slovenskom raji. "Príbuzným 

počas telefonátu oznámil, že chce skoncovať so životom a vypol si mobilný telefón. Na základe bližšie zistených 

informácií od jeho matky odišli záchranári z Oblastného strediska Slovenský raj do terénu. Počas výjazdu záchranárov 

prijalo Operačné stredisko tiesňového volania novú informáciu, že spomínaný muž prešiel okolo Vtáčieho hrbu a smeruje 

na Podlesok," informovali na svojej internetovej stránke záchranári. Mladíka sa podarilo nájsť, bol bez zranení, no zrejme 

pod vplyvom alkoholu. Mladého muža odovzdali privolanej posádke Rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ho transportovala 

do nemocnice v Spišskej Novej Vsi.  

 

(sita) 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  Zo studničiek v Raji sa môže turista napiť na vlastné riziko 

 [Korzár; 144/2016; 21/06/2016; s.: 4; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: Rožňavský] 

 

Dvakrát za rok navštívia ochranári s hygienikmi asi dve desiatky najznámejších studničiek v Slovenskom raji. Odoberú z 

nich vodu, aby zistili ich kvalitu. Tá sa každým rokom zhoršuje. 

 

SLOVENSKÝ RAJ.  

 

Hygienici spoločne s pracovníkmi Národného parku Slovenský raj už desiatku rokov vykonávajú pred a po skončení letnej 

turistickej sezóny rozbor vody zo studničiek nachádzajúcich sa v blízkosti najnavštevovanejších trás. Hoci je Slovenský 

raj územím s najvyšších stupňom ochrany, stav kvality vody tomu za uplynulé roky nenasvedčuje. 

 

Zhoršená situácia 

 

Potvrdzuje to Jana Murková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi. "Kvalita vody sa v 

studničkách národného parku z roka na rok zhoršuje. Pred vlaňajšou letnou turistickou sezónou sme mali zo všetkých 

odobratých vzoriek okolo 72 percent nevhodných, na konci sezóny sa ich počet zvýšil na 82 percent. Vo vzorkách máme 
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väčšinou zvýšené mikrobiologické ukazovatele, s čím by mohli súvisieť tráviace problémy u ľudí po požití takejto vody." V 

praxi to znamená, že napitie sa vody z prameňa môže spôsobiť u konzumenta zažívacie ťažkosti. "Studnička je prírodný 

a nie oficiálny zdroj pitnej vody. Pitie vody z nej je na vlastné riziko," upozorňuje Murková. 

 

Možné riešenie 

 

Kvalita vody v niektorých studničkách sa každým rokom mení. V Raji sa nachádzajú aj studničky so stabilne bezchybnou 

vodou či také, kde hygiena trochu pokrivkáva. "Studničky nie sú znečistené primárne, veď sa nachádzajú v krásnej 

prírode. Skôr sa na ich kvalite podieľa človek. V stredisku na Podlesku, pri parkovisku, kde je najväčšia koncentrácia ľudí, 

je voda dobrá. Vysvetľujem si to tým, že sa spodná voda prefiltruje cez vrstvu štrkov, a tak sa sama prečistí. Na strane 

druhej máme dlhodobo problémy so studničkou na vrchole Suchej Belej. Človek po túre roklinami si hore odpočinie, 

občerství sa a zrejme vykoná potrebu," hovorí riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil. Riaditeľ 

pripúšťa, že sa otázkou hygieny v národnom parku budú musieť zaoberať a v spolupráci so samosprávami umiestniť na 

niektorých miestach toalety. Výsledky kvality vody budú známe o niekoľko týždňov. 

 

EVA ŠOLTÍSOVÁ 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Herečka Natália Puklušová: Nechcem partnera z brandže 

 [Korzár; 144/2016; 21/06/2016; s.: 13; nit ; Zaradenie: ŽENÁM] 

 

NAJRADŠEJ BY PRIJALA RUSNÁKA Z VÝCHODU 

 

Temperamentnú herečku z východu už hádam netreba nikomu predstavovať. Možno vás však bude zaujímať, že je 

momentálne sama a čaká, kým si ju nájde ten pravý. My vieme, aký by mal byť a prečo už blondínka nechce randiť s 

moslimom. 

 

Domovskou scénou Natálie je bratislavské divadlo Aréna, diváci si ju obľúbili v Búrlivom víne a najnovšie hviezdi aj v 

muzikálovom projekte Alenka v krajine zázrakov. Hoci sa jej v práci darí, v súkromí je to trošku horšie. "Boh mi želá a 

dopraje mi krásne postavy... Nemám však priateľa. Som slobodná, nezadaná. Doma sama... Pozerám telku, varím si. Vo 

výhľade nikto. Je to ťažké. Pretože všetci dobrí muži sú zadaní, alebo sú teplí. Je to neuveriteľné, ale je to tak," naznačila 

s nadsádzkou rodáčka z Poráča pri Spišskej Novej Vsi v talkshow Petra Marcina Neskoro večer. 

 

Ekonóm alebo chemik? 

 

Od rozchodu so spevákom Matejom Koreňom už skrátka akosi nemá šťastie na lásku. "A okrem iného, ja asi už nechcem 

chlapa z brandže. Potrebujem normálneho. Ekonóma alebo chemika... Ono ženy sa stávajú mužskejšími a muži sú 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

21. 6. 2016 

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

zoženštelí, je to taký kruh. Ženy si zvykli, že si všetko vedia urobiť samy. Doma, s autom, navŕtať poličky. A muži sa cítia 

menejcenní, a preto sú potom teplí. (Smiech.)" 

 

Druhá žena 

 

A ako by si svojho partnera predstavovala? "Má byť normálny. Z východu Rusnák dajaký," prezradila so smiechom a 

dodala ešte jednu dôležitú podmienku. "Nemal by byť moslim. Mám totiž takú skúsenosť. Mala som raz priateľa, ktorý bol 

moslim a černoch - bože, babka ma zabije. Inak bol úžasný človek, veľmi inteligentný, aj poličku vedel navŕtať, všetko 

vedel. Avšak nepovedal mi zásadnú vec. A po polroku sme išli na večeru, pätnásť minút mi vyznával lásku, a potom mi 

povedal: A preto chcem, aby si sa stala mojou druhou ženou." Z romantickej chvíle bola odrazu šokujúca situácia a 

Natália sa nestačila čudovať, keď jej priateľ oznámil, že už svojej prvej žene volal, že sa teší a aj celá jeho rodina sa 

nevie dočkať. A ako zareagovala herečka? "Povedala som mu - ty si neskutočný človek, veľmi ti ďakujem za ponuku, ale 

ja pre troch rezne vyprážať nebudem." Zaujímavá práca Keďže je teda momentálne single, venuje sa hlavne práci a 

najnovšie okrem Alenky naskúšala v divadle Aréna aj hru Vibrator Play. "Je to o tom, ako niekedy lekári liečili u žien 

hysterické záchvaty a depresie. Liečili sa takto však aj muži a Janko Jackuliak to výborne hrá," dodala so smiechom. 

 

Spracovala: nit 
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