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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Blíži sa svetový hokejový sviatok 

     [Noviny Poprad; 04/2017; 25/01/2017; s.: 11; ppp ] 

1.2. Za zrušený RegioJet je už náhrada: Kde budú nové vlaky zastavovať a koľko zaplatíte? 

     [pluska.sk; 26/01/2017; mt, mz ; Zaradenie: Správy Z domova] 

1.3. Ostávajú na čele ligy: Hokejisti Prešova zvládli derby, Spišiakom dali sedmičku 

     [presov.dnes24.sk; 27/01/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Prešov] 

1.4. Ostávajú na šiestom mieste: Hokejisti Spišskej inkasovali v derby sedem gólov 

     [spisska.dnes24.sk; 27/01/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.5. RegioJet pridá od 26. februára nový pár vlakov na trasu Praha - Košice 

     [transport.sk; 27/01/2017; transport.sk, TASR ; Zaradenie: Železničná doprava] 

1.6. Najprv kritika, potom pochvala 

     [Košický večer; 03/2017; 27/01/2017; s.: 14; red ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.7. Slováci, pozor! Potraviny smiešnych tvarov mieria na pulty predajní, budú výrazne lacnejšie 

     [dobrenoviny.sk; 27/01/2017; Radka Turoňová ] 

1.8. So zimným súťažným spánkom súvisia aj zmeny v hráčskom kádri 

     [nasmikulas.sme.sk; 27/01/2017; Roland Hric ; Zaradenie: Mikuláš / Šport] 

1.9. SBL: Svit deklasoval Spišiakov o 53 bodov 

     [sport.sk; 27/01/2017; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 

1.10. Nakrúcanie sa skončilo katastrofou, ale...: Miroslav preslávil Spišskú Novú Ves vo svete! 

     [cas.sk; 27/01/2017; Čas.sk ; Zaradenie: Správy] 

1.11. Pred 48.kolom prvej hokejovej ligy Budiš rysujú sa víťazstvá favoritov 

     [hlavnespravy.sk; 27/01/2017; HSP/Foto: Stanislav Novotný ; Zaradenie: Z domova] 

1.12. Tipy na víkend 28. a 29. januára 

     [korzar.sme.sk; 27/01/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.13. Hokejová prvá liga: V Prešove bude veľké šarišsko-zemplínske derby 

     [presov.korzar.sme.sk; 27/01/2017; Michal Frank ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport] 

1.14. 48.kolo Budiš ligy: Rezerva Martina takmer po mesiaci bodovala, Prešov stále na čele 

     [hokejportal.net; 27/01/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

1.15. Michalovce so Skalicou uspeli aj vďaka Skaličanovi Lantošovi 

     [nasezahorie.sme.sk; 27/01/2017; Vladimír Miček ; Zaradenie: Záhorie / Šport] 

1.16. Dôchodcovia a bezpečnosť 

     [Markíza, 17:00; Prvé Televízne noviny; 27/01/2017;  Marek Baláž, Patrícia Kordiaková; Zaradenie: z domova] 

1.17. Dôchodcovia a bezpečnosť 

     [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 27/01/2017;  Marek Baláž, Patrícia Kordiaková; Zaradenie: z domova] 

1.18. Stalo sa na cestách 

     [Rádio Slovensko, 13:00; Pozor, zákruta!; 27/01/2017;  Igor Michalčík; Zaradenie: z domova] 

1.19. Spoznajte severskú filmovú produkciu 

     [Plus jeden deň; 23/2017; 28/01/2017; s.: 15; pb ; Zaradenie: relax] 
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1.20. Treťoligový líder s jednou staronovou tvárou 

     [Korzár; 23/2017; 28/01/2017; s.: 7; RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: šport] 

1.21. Výsledkový servis 

     [SME; 23/2017; 28/01/2017; s.: 15; Redakcia ; Zaradenie: šport] 

1.22. V Spišskej Novej Vsi pretrváva dopyt po kvalitných zamestnancoch 

     [dobrenoviny.sk; 28/01/2017; TASR ] 

1.23. Derby vo Svite: Iskra nadelila Spišiakom 103 bodov 

     [poprad.dnes24.sk; 28/01/2017; Peter Handzuš ; Zaradenie: Poprad] 

1.24. Neprofesionálni výtvarníci tvorili na tému Slovenského raja 

     [dobrenoviny.sk; 28/01/2017; TASR ] 

1.25. Dnešná noc bude mrazivá: Teplota miestami klesne až na -20 stupňov Celzia 

     [roznava.dnes24.sk; 28/01/2017; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

1.26. Dnešná noc bude mrazivá, teploty klesnú na -20 stupňov 

     [aktuality.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce správy] 

1.27. Teploty padnú nebezpečne nízko. Mrazivá noc čaká celé Slovensko 

     [aktualne.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

1.28. Meteorológovia varujú takmer celé Slovensko: Večer radšej ani nevychádzajte von! 

     [pluska.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Správy Z domova] 

1.29. Slovenskí hokejisti zvíťazili nad Britmi 9:0 

     [hokejportal.net; 28/01/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Reprezentácia] 

1.30. V Spišskej Novej Vsi pretrváva dopyt po kvalitných zamestnancoch 

     [teraz.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.31. V Spišskej Novej Vsi pretrváva dopyt po kvalitných zamestnancoch 

     [24hod.sk; 28/01/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.32. Embraco musí zháňať zamestnancov aj mimo Spiša 

     [spis.korzar.sme.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo] 

1.33. Neprofesionálni výtvarníci tvorili na tému Slovenského raja 

     [24hod.sk; 28/01/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.34. Neprofesionálni výtvarníci tvorili na tému Slovenského raja 

     [teraz.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.35. Neprofesionálni výtvarníci tvorili na tému Slovenský raj 

     [spis.korzar.sme.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Kultúra] 

1.36. Rozhodol Tábi v predĺžení, dva body sú málo 

     [topolcanyinfo.sme.sk; 28/01/2017; Jaroslav Šupa ; Zaradenie: Topoľčany / Šport] 

1.37. Zima ako v ruskom filme: Takéto teploty nás čakajú dnes v noci 

     [24hod.sk; 28/01/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.38. Zima ako v ruskom filme: Takéto teploty nás čakajú dnes v noci 

     [teraz.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

1.39. Noc bude opäť mrazivá, miestami teplota klesne až na -20 

     [domov.sme.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Domov] 
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1.40. Tím treťoligového lídra doplnila jedna staronová tvár 

     [dolnyzemplin.korzar.sme.sk; 28/01/2017; Róbert Andrejov ; Zaradenie: Dolný Zemplín Korzár / Šport] 

1.41. Úprimné priznanie jednej mamy: V detstve ma nezvládali rodičia ani učitelia a dnes robí to isté moja 

dcéra! 

     [casprezeny.azet.sk; 28/01/2017; Ivana Adamcová ; Zaradenie: Čas pre ženy] 

1.42. V Embraco Slovakia pretrváva dopyt po kvalitných zamestnancoch 

     [hlavnespravy.sk; 28/01/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš ; Zaradenie: Z domova] 

1.43. Pripravte sa na skutočne mrazivú noc: Teplota klesne hlboko pod nulu 

     [topky.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce] 

1.44. Meteorológovia vystríhajú pred silnými nočnými mrazmi 

     [tvnoviny.sk; 28/01/2017; BRATISLAVA/ TASR ; Zaradenie: Domáce] 

1.45. V predohrávke 29.kola Eurovia SBL Iskra Svit v derby stretnutí so Spišskou Novou Vsou uštedrila 

Spišiakom nečakaný debakel v pomere 103:60 

     [hlavnespravy.sk; 28/01/2017; HSP/Foto: Anton Holienčin ; Zaradenie: Šport] 

1.46. V basketbalovej Eurovia SBL v 29.kole nečakaná prehra Handlovej pod domácimi košmi s Komárnom 87 : 

96 

     [hlavnespravy.sk; 28/01/2017; HSP/Foto: Karol Szép ; Zaradenie: Šport] 

1.47. Zima ako v ruskom filme: Takéto teploty nás čakajú dnes v noci 

     [dobrenoviny.sk; 28/01/2017; tasr ] 

1.48. Slovenská katolícka charita si v tomto roku pripomína 90 rokov svojej činnosti 

     [Rádio Lumen, 17:30; Infolumen; 28/01/2017;  Monika Majerová; Zaradenie: z domova] 

1.49. Bratislava, Slovensko: Výdaj potravín po záruke viazne 

     [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 28/01/2017;  Júlia Zelenková; Zaradenie: z domova] 

1.50. KVÍZ: Ako dobre poznáte slávne stavby Slovenska? 

     [pravda.sk; 29/01/2017; Redakcia ; Zaradenie: Cestovanie] 

1.51. I. liga: Topoľčany doma porazili Spišskú Novú Ves 

     [sport.sk; 29/01/2017; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

1.52. Prvoligoví hokejisti plní očakávania pred 49.kolom 

     [hlavnespravy.sk; 29/01/2017; HSP/Foto: Stanislav Novotný ; Zaradenie: Z domova] 

1.53. Ženích vyrazil rýchlikom na svadbu, ale... Nečakane zaspal a na zvyšok príbehu do konca života 

nezabudne 

     [casprezeny.azet.sk; 29/01/2017; iva ; Zaradenie: Čas pre ženy] 

1.54. Hokejisti rozhodli v závere zápasu 

     [topolcanyinfo.sme.sk; 29/01/2017; Jaroslav Šupa ; Zaradenie: Topoľčany / Šport] 

1.55. Skalica prišla s Detvou o body aj o Romančíka 

     [nasezahorie.sme.sk; 29/01/2017; Vladimír Miček ; Zaradenie: Záhorie / Šport] 

1.56. 49.kolo Budiš ligy: 2140 divákov videlo v Prešove dramatický hokej a výhru svojich 

     [hokejportal.net; 29/01/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

1.57. Tatranský čaj naberá na disciplíne 

     [etrend.sk; 29/01/2017; Ivan Haluza ; Zaradenie: Trend archív] 
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1.58. Tipy na dnes - pondelok 30. januára 

     [korzar.sme.sk; 30/01/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.59. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 30. januára 

     [korzar.sme.sk; 30/01/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.60. Kam za kultúrou - pondelok 30. januára 

     [korzar.sme.sk; 30/01/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.61. Firmy ťažko obsadzujú pracovné miesta 

     [Korzár; 24/2017; 30/01/2017; s.: 4; tasr ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.62. Líder zvýšil náskok 

     [Korzár; 24/2017; 30/01/2017; s.: 17; red ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.63. Na Valnom zhromaždení Slovensko-ruskej spoločnosti: "Dnes sme my pokračovatelia slovenského 

rusofilstva!" 

     [hlavnespravy.sk; 30/01/2017; HSP/Foto: srspol.sk ; Zaradenie: Hlavné správy] 

1.64. V šlágri I. hokejovej ligy Budiš Prešov zdolal Michalovce 4:2 

     [hlavnespravy.sk; 30/01/2017; HSP/Foto:Stanislav Novotný ; Zaradenie: Šport] 

1.65. Návrat medzi najlepších: Prievidza postúpila na finálový turnaj 

     [nasziar.sme.sk; 30/01/2017; Ivan Mriška ; Zaradenie: Žiar / Šport] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Blíži sa svetový hokejový sviatok 

 [Noviny Poprad; 04/2017; 25/01/2017; s.: 11; ppp ] 

 

Už o necelé tri mesiace privítajú mestá Poprad a Spišská Nová Ves svetový šampionát hokejistov do 18 rokov (13. - 23. 

apríla 2017). Majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie sa na Slovensko vracajú po dlhých 15 rokoch, naposledy sa 

konali v roku 2002 v Piešťanoch a Trnave. 

 

Organizátori zvolili tieto dve mestá kvôli vybudovanej infraštruktúre, štadiónom na zodpovedajúcej úrovni a napokon 

samotnej lokalite, ktorá ponúka vhodný relax a výlety do Tatier pre všetkých fanúšikov. Tatry a Spiš chcú prezentovať 

pred svetom ako peknú súčasť Slovenska a registrujú aj záujem svetových televíznych spoločností. V súvislosti so 

šampionátom oslovili aj viacerých bývalých slovenských hokejistov, aby podporili túto akciu a svojimi skúsenosťami 

pomohli hráčom či trénerom domáceho výberu. Ambasadárom podujatia sa stal majster sveta z roku 2002 a jeden z 

najlepších obrancov slovenskej histórie Ľubomír Višňovský. 

 

Na turnaji sa predstaví desať tímov, v Poprade uvidia fanúšikovia okrem domácej reprezentácie aj výber Kanady, 

úradujúcich majstrov sveta Fínov, hráčov Lotyšska a Švajčiarska. V Spišskej Novej Vsi nájdu domáce prostredie Česi, 

Bielorusi, Rusi, Švédi a reprezentanti USA. Z každej skupiny postúpia do vyraďovacej fázy štyri najlepšie tímy. Štvrťfinále 

je naplánované na 20. apríla, súboje o medaily sú na programe cez víkend 22. a 23. apríla. 
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Organizačný výbor sa snažil vstupenky rozložiť do viacerých fáz, a teda budú mať rastúcu hodnotu. Od 19. januára sú v 

ponuke denné balíčky na základnú časť v cene 5 eur, štvrťfinále a semifinále 7 eur a za súboj o bronz a finále zaplatia 

diváci 9 eur. Čím bližšie k šampionátu, tým sa ešte ceny mierne zvýšia a neskôr prídu na rad aj vstupenky na jednotlivé 

zápasy. 

 

Slovenskí reprezentanti odohrajú v generálke na MS 10. apríla v Poprade duel so švédskymi rovesníkmi. (ppp) 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Za zrušený RegioJet je už náhrada: Kde budú nové vlaky zastavovať a koľko zaplatíte? 

 [pluska.sk; 26/01/2017; mt, mz ; Zaradenie: Správy Z domova] 

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/za-zruseny-regiojet-je-nahrada-kde-budu-nove-vlaky-zastavovat-kolko-zaplatite.html 

 

Cestujúci si môžu vydýchnuť. Po odchode žltých vlakov súkromného dopravcu RegioJet sa na trase Bratislava - Košice 

odvezú novými vlakmi InterCity. Tie budú premávať štyrikrát denne. 

 

Autor - archív 

 

Vlaky InterCity budú Bratislavu s Košicami spájať už od 1. februára štyrikrát denne. Železničná spoločnosť Slovensko tak 

chce posilniť dopravu na hlavnom železničnom ťahu po odchode žltých vlakov súkromného dopravcu RegioJet.  

 

Tri páry nových vlakov InterCity budú stáť v 12 staniciach tak ako doteraz RegioJet. Okrem Trnavy, Žiliny, Popradu a 

Kysaku zastavia aj v Trenčíne, Vrútkach, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Štrbe a Spišskej Novej Vsi. Cestu z 

Bratislavy do Košíc tak prejdú za 5 hodín 11 minút. 

 

Najrýchlejšie spojenie sa okliešti 

 

Zmeny sa dotknú aj najrýchlejšieho vlakového spojenia Košíc a Bratislavy, ktoré zaviedla Železničná spoločnosť 

Slovensko vlani v decembri so štyrmi zastávkami - v Trnave, Žiline, Poprade a Kysaku. 

 

Dva zo štyroch expresných IC vlakov, ktoré prejdú cestu z hlavného mesta do metropoly východu za 4 hodiny 42 minút, 

od 1. februára končia. Ruší sa vlak, ktorý odchádzal z Bratislavy dopoludnia a končí aj popoludňajší spoj z Košíc. 

 

Cestujúci môžu od budúceho týždňa využiť najrýchlejšiu dopravu z Košíc do Bratislavy len raz denne. 

 

Zvykajte si na dva druhy IC vlakov 

 

Od 1. februára budú premávať dva druhy IC vlakov - rýchlejšie a drahšie so 6 zastávkami, pomalšie a lacnejšie s 12 

zastávkami. 

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/za-zruseny-regiojet-je-nahrada-kde-budu-nove-vlaky-zastavovat-kolko-zaplatite.html
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Najrýchlejšie IC vlaky 

 

Ide o vlak číslo 510 s odchodom z Košíc o 7.31 hod (v nedeľu o 9.31 hod) a vlak 513 s odchodom z Bratislavy 15.47. 

Cestu medzi Bratislavou a Košicami prejdú za 4 hodiny 42 minút, zastavujú v Trnave, Žiline, Poprade a Kysaku. 

Cestovné v druhej triede bude v slabých dňoch 19,20 eur, v špičke 21,50 eur.  

 

Novozavedené IC vlaky 

 

Ako náhrada zrušených expresov RegioJetu budú medzi Bratislavou a Košicami jazdiť trikrát denne, cestu zvládnu za 5 

hodín 11 minút. Zastavia tak ako doteraz RegioJet v 12 mestách. Cestovné v slabých dňoch bude 15,90 eur, v špičke 

19,20 eur. 

 

Z Bratislavy budú odchádzať o 5.33, 11.33 a 17.33 hod. Odchody z Košíc sú o 5.16, 11.16 a 17.16. 

 

Národný dopravca sľubuje kratšiu cestu 

 

Vlaky InterCity budú nadalej premávať bez štátnych dotácií. "Náhle rozhodnutie súkromného dopravcu nás postavilo pred 

úlohu vo velmi krátkom čase zabezpečiť spojenie desattisícom cestujúcich," hovorí podpredseda predstavenstva a riaditel 

úseku ekonomiky Patrik Horný.  

 

"Chceme namodelovať rýchle spoje medzi východom a západom tak, aby boli v zisku, minimálne v čiernych číslach," 

dodáva Horný. 

 

"Pokial ide o rýchlost, ešte tento rok sa chceme dostat s najrýchlejším spojením na trase Bratislava-Košice na cas 4 

hodiny 30 minút. Veríme, že takáto rýchlost najbezpecnejšej a najekologickejšej formy dopravy pomôže cestujúcim v 

autobusoch a autách vyskúšat aj naše služby," zdôraznuje clen predstavenstva ZSSK Karol Martincek.  

 

Služby ako doteraz 

 

Vo vlakoch InterCity cestujúcim zostanú služby, na ktoré sú od ich zavedenia zvyknutí. V 1. triede si môžu vybrať 

bezplatne kávu alebo čaj, noviny, balenú vodu a k internetovému spiatočnému lístku rezervovať bezplatné parkovanie v 

Bratislave, Žiline, Poprade alebo v Košiciach. Cestujúci v 2. triede dostanú balenú vodu a tlač. 

 

V každom vlaku InterCity bude reštauračný vozeň s čerstvým jedlom a vozeň s kupé pre deti a imobilných cestujúcich. Vo 

vlakoch nájdu pasažieri bezplatné WiFi a elektrické zásuvky.  

 

Autor - mt, mz 
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Späť na obsah 

 

1.3.  Ostávajú na čele ligy: Hokejisti Prešova zvládli derby, Spišiakom dali sedmičku 

 [presov.dnes24.sk; 27/01/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Prešov] 

http://presov.dnes24.sk/ostavaju-na-cele-ligy-hokejisti-presova-zvladli-derby-spisiakom-dali-sedmicku-261594 

 

 Prešovčania hrali v rámci 47. kola 1. Hokejovej ligy na domácom ľade v derby proti Spišskej Novej Vsi. Vyzeralo to na 

nervák, ale vyhral nakoniec líder. 

 

Hoci do vedenia išli hostia, Penguins sa podarilo v druhej tretine otočiť stav na 3:1. Spišiaci síce zdramatizovali duel 

gólom z úvodu posledného dejstva, no líder súťaže štyrmi presnými zásahmi rozhodol o jasnom víťazovi. 

 

Spišiaci vyčkávali skôr chyby súpera a hrali jednoducho. Vážnejšiu šancu mal až v 10. minúte Findura. Po nej tlak 

domácich ubudol, hra sa vyrovnala a hostia si akoby začali viac veriť. Prvú presilovku si zahrala Spišská Nová Ves a 

hoci dve šance v nej mali "Tučniaci", využiť ju dokázal hosťujúci Vartovník. Surák bol však skvelý a aj napriek tomu, že 

Prešov bol lepším tímom, prehrával 0:1. 

 

Prečítajte si aj 

 

Spišiaci začali druhú tretinu lepšie, následne však nevyužili presilovku a po jej skončení sa v 27. minúte podarilo vyrovnať 

Bylinovi. Hneď ďalší útok už skončil vedúcim gólom v podaní Kokavca – 2:1. Hostia Prešov zatlačili až v presilovke, 

počas ktorej mal veľkú šancu Hamráček. Potom sa už hral vyrovnaný hokej a do konca tretiny videli diváci ešte jeden gól. 

V 40. minúte ho vsietil po peknej sťahovačke Abdul a poslal nás do vedenia 3:1. 

 

Po pauze sa v 43. minúte podarilo presadiť Zwickovi. Hral sa hokej zo strany na stranu a na zverencoch trénera Škraka 

bolo vidino odhodlanie vyrovnať. Situáciu im sťažil v 52. minúte gólovou delovkou Obšut. Akcia z 58. minúty znamenala, 

že pred Surákom ostala dvojica voľných hráčov a Chalupa nemal problém skórovať. O pár sekúnd dával už na 6:2 aj so 

šťastím Abdul. Gólovú bodku na konečných 7:2 pridal podľa hcpresovpenguins.sk v poslednej minúte Novický. Prešov 

pohodlne zdolal Spišiakov 7:2 a ostáva na čele ligy. 

 

Prečítajte si aj 

 

HC Prešov Penguins – HK Spišská Nová Ves 7:2 (0:1, 3:0, 4:1) 

 

- Góly: 27. Bylina (Šaršok, Mikolášek), 28. Kokavec (Prokop), 40. Abdul (Jokeľ, Valečko), 52. Obšut (Solomončak, 

Prokop), 58. Chalupa (Kokavec, Novický), 58. Abdul (Cvengroš, Valečko), 60. Novický (Obšut, Kokavec) – 18. Vartovník 

(Dmitrijev), 43. Zwick (Dmitrijev, Šterbák). 

http://presov.dnes24.sk/ostavaju-na-cele-ligy-hokejisti-presova-zvladli-derby-spisiakom-dali-sedmicku-261594
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- Prešov: L. Gavalier – Obšut, Novický, Cvengroš, Valečko, Hopkovič, Šaršok, Madový – M. Kokavec, Prokop, Chalupa – 

Jokeľ, Šimčák, Abdul – Solomončak, Bylina, Mikolášek – Pulščák. 

- Spišská Nová Ves: F. Surák – D. Šterbák, Vantroba, Všetečka, Kyčák, Marko Komloš, Trávniček – J. Lesňák, O. 

Štefanka, Hamráček – Řezač, Vaic, Findura – Dmitrijev, L. Vartovník, Zwick – M. Klempa, Osuský, M. Surový. 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Prešova a okolia. 

 

foto: ilustračné/Vlado Salzer 

 

Prečítajte si aj 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Ostávajú na šiestom mieste: Hokejisti Spišskej inkasovali v derby sedem gólov 

 [spisska.dnes24.sk; 27/01/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/ostavaju-na-siestom-mieste-hokejisti-spisskej-inkasovali-v-derby-sedem-golov-261601 

 

 Spišiaci hrali v rámci 47. kola 1. Hokejovej ligy na súperovom ľade v derby proti Prešovu. Vyzeralo to na nervák, ale líder 

nakoniec nadeľoval sedmičku. 

 

Hoci do vedenia išli novoveskí hokejisti, Tučniakom sa podarilo v druhej tretine otočiť stav na 3:1. Hostia síce 

zdramatizovali duel gólom z úvodu posledného dejstva, no líder súťaže štyrmi presnými zásahmi rozhodol o víťazovi a 

prehre Spišiakov. 

 

Naši hokejisti vyčkávali chyby súpera a hrali jednoduchšie. Vážnejšiu šancu mal až v 10. minúte Findura. Po nej tlak 

domácich ubudol, hra sa vyrovnala a naši si akoby začali viac veriť. Prvú presilovku sme si zahrali my a hoci dve šance v 

nej mali "Tučniaci", využiť ju dokázal Vartovník. Surák bol však skvelý a aj napriek tomu, že Prešov bol lepším tímom, 

prehrával 0:1. 

 

Spišiaci začali druhú tretinu lepšie, následne však nevyužili presilovku a po jej skončení sa v 27. minúte podarilo vyrovnať 

Bylinovi. Hneď ďalší útok už skončil vedúcim gólom v podaní Kokavca – 2:1. Hostia Prešov zatlačili v presilovke, počas 

ktorej mal veľkú šancu Hamráček. Potom sa už hral vyrovnaný hokej a do konca tretiny videli diváci ešte jeden gól. V 40. 

minúte ho vsietil po peknej sťahovačke Abdul a poslal domácich do vedenia 3:1. 

 

Po pauze sa v 43. minúte podarilo presadiť Zwickovi. Hral sa hokej zo strany na stranu a na zverencoch trénera Škraka 

bolo vidino odhodlanie vyrovnať. Situáciu im sťažil v 52. minúte gólovou delovkou Obšut. Akcia z 58. minúty znamenala, 

že pred Surákom ostala dvojica voľných hráčov a Chalupa nemal problém skórovať. O pár sekúnd dával už na 6:2 aj so 

http://spisska.dnes24.sk/ostavaju-na-siestom-mieste-hokejisti-spisskej-inkasovali-v-derby-sedem-golov-261601
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šťastím Abdul. Gólovú bodku na konečných 7:2 pridal podľa hcpresovpenguins.sk v poslednej minúte Novický. Spišská 

Nová Ves podľahla favoritovi stretnutia 7:2 a ostáva na šiestom mieste ligy. 

 

HC Prešov Penguins – HK Spišská Nová Ves 7:2 (0:1, 3:0, 4:1) 

 

- Góly: 27. Bylina (Šaršok, Mikolášek), 28. Kokavec (Prokop), 40. Abdul (Jokeľ, Valečko), 52. Obšut (Solomončak, 

Prokop), 58. Chalupa (Kokavec, Novický), 58. Abdul (Cvengroš, Valečko), 60. Novický (Obšut, Kokavec) – 18. Vartovník 

(Dmitrijev), 43. Zwick (Dmitrijev, Šterbák). 

- Prešov: L. Gavalier – Obšut, Novický, Cvengroš, Valečko, Hopkovič, Šaršok, Madový – M. Kokavec, Prokop, Chalupa – 

Jokeľ, Šimčák, Abdul – Solomončak, Bylina, Mikolášek – Pulščák. 

- Spišská Nová Ves: F. Surák – D. Šterbák, Vantroba, Všetečka, Kyčák, Marko Komloš, Trávniček – J. Lesňák, O. 

Štefanka, Hamráček – Řezač, Vaic, Findura – Dmitrijev, L. Vartovník, Zwick – M. Klempa, Osuský, M. Surový. 

 

foto: ilustračné/Vlado Salzer 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  RegioJet pridá od 26. februára nový pár vlakov na trasu Praha - Košice 

 [transport.sk; 27/01/2017; transport.sk, TASR ; Zaradenie: Železničná doprava] 

http://www.transport.sk/spravy/zeleznicna-doprava/9537-regiojet-prida-od-26-februara-novy-par-vlakov-na-trasu-praha-kosice.html 

 

Súkromný dopravca RegioJet rozšíri od 26. februára počet spojov na trase medzi Prahou a Košicami. 

 

K existujúcim dvom párom vlakov na trase tak podľa hovorcu spoločnosti Aleša Ondrůja pribudne ďalší pár vlakov. 

 

"Nový spoj Košice – Praha a späť bude mať odchod z Košíc denne o 4.03 h a príchod do Prahy o 12.12 h. V opačnom 

smere bude tento spoj mať odchod z Prahy o 14.44 h a príchod do Košíc o 22.44 h," vymenoval Ondrůj. 

 

Nový pár vlakov pridá dopravca od pravidelnej úpravy cestovných poriadkov. "Zo strany správcu železničnej infraštruktúry 

Železníc Slovenskej republiky už bola RegioJetu potvrdená kapacita dopravnej cesty," dodal hovorca. 

 

Na slovenskom území budú mať nové spoje podľa dopravcu zastávky okrem Košíc v Kysaku, Spišskej Novej Vsi, 

Poprade, Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, vo Vrútkach, Žiline a Čadci. 

 

Späť na obsah 

 

http://www.transport.sk/spravy/zeleznicna-doprava/9537-regiojet-prida-od-26-februara-novy-par-vlakov-na-trasu-praha-kosice.html
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1.6.  Najprv kritika, potom pochvala 

 [Košický večer; 03/2017; 27/01/2017; s.: 14; red ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Ďalšie dve víťazstvá si pripísali lídri slovenského mužského basketbalu košickí Býci. V sobotu najprv na domácej 

palubovke zvládli rozbehnutú Spišskú Novú Ves 97:91. Víťazstvo sa nerodilo ľahko a Košičania inkasovali prekvapujúco 

veľa bodov. Dve prehraté štvrtiny naznačujú, že výkon mal od ideálu ďaleko, čo svojím hnevom po zápase potvrdil aj 

tréner Dražen Brajkovič: "Po tomto zápase sa musíme hanbiť. Sme veľký klub, ale nie sme veľký tím. Hráči si nemôžu 

dovoliť takto hazardovať so svojimi menami. Zápas sme síce vyhrali, ale výkonom sme sa ani zďaleka nepriblížili k 

úrovni, na ktorú máme. To je problém. Možno aj problém mňa ako trénera. Jeden seriózny tím si takýto výkon dovoliť 

nemôže." V stredu cestovali Býci do Komárna a opäť si dopriali drámu. Ešte necelé dve minúty pred koncom prehrávali o 

bod, aby napokon 17 sekúnd pred koncom v nervóznom zápase spečatil víťazstvo 72:70 americký legionár White. "Bol to 

výborný zápas a myslím, že aj skvelá reklama na basketbal a slovenskú ligu. Neviem, prečo vznikli v závere problémy, 

určite aj Komárno chcelo vyhrať, boli tam emócie, ale aj o tom je šport. Opäť sa ukázalo, že Komárno má dobrý tím a 

najmä doma hrajú kvalitne. Myslím, že v Komárne túto sezónu už ťažko niekto vyhrá a ja osobne tipujem, že sa dostanú 

tento rok do semifinále," chválil tentoraz Brajkovič. Už v sobotu privítajú Býci v Angels aréne posledný tím ligy, Nitru. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Slováci, pozor! Potraviny smiešnych tvarov mieria na pulty predajní, budú výrazne 

lacnejšie 

 [dobrenoviny.sk; 27/01/2017; Radka Turoňová ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/91866/slovaci-pozor-potraviny-smiesnych-tvarov-mieria-na-pulty-predajni-budu-vyrazne-lacnejsie 

 

Tí, ktorí pestujú zeleninu či ovocie vo svojich záhradkách, dobre vedia, že nedokonalé tvary ešte neznamenajú nižšiu 

kvalitu. No konečne na to prišli aj obchody, ktoré budú zeleninu a ovocie s atypickými tvarmi ponúkať lacnejšie. 

 

Ilustračné foto — Foto: wikimedia, pinimg.com 

 

BRATISLAVA 27. januára - Kto povedal, že zelenina alebo ovocie, ktoré nemajú dokonalé tvary, sú menej chutné ako tie, 

ktoré vyzerajú perfektne? Práve naopak, takéto potraviny sú úplne v poriadku a je chyba, ak sa do predajní nedostanú 

len preto, že nevyzerajú ako podľa šablóny. To sa rozhodol zmeniť známy obchodný reťazec, ktorý je obľúbený aj na 

Slovensku. Takéto potraviny bude nielenže ponúkať hneď vedľa tých s dokonalými tvarmi, ale ešte aj v zľave. 

 

Dočkali sa satisfakcie! Zelenina či ovocie, ktoré vyrástli do podivných či smiešnych tvarov, dostanú šancu aj u komerčne 

známeho obchodného reťazca. Britský reťazec hypermarketov a obchodných domov, ktorý má svoje predajne aj na 

Slovensku, totiž od včerajšieho dňa rozšíril výber ovocia a zeleniny o nové produkty. Tými sú zelenina či ovocie s 

nedokonalými tvarmi, ktoré budú označené príznačným názvom - Perfectly Imperfect, čiže dokonale nedokonalé. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/91866/slovaci-pozor-potraviny-smiesnych-tvarov-mieria-na-pulty-predajni-budu-vyrazne-lacnejsie


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 1. 2017 

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

Ide o ovocie a zeleninu, ktoré svojimi tvarmi alebo veľkosťou nezodpovedajú požadovaným špecifikáciám, ale spĺňajú 

kvalitatívne kritériá. Produkty s logom Perfectly Imperfect budú v strednej Európe uvedené zatiaľ ako pilotný program a sú 

ponúkané so zľavou okolo 20 percent. Týka sa to aj predajní na Slovensku. 

 

Cieľom projektu je, aby sa potravinami zbytočne neplytvalo. Z údajov OSN vyplýva, že až jedna tretina svetovej produkcie 

potravín sa vyhodí. Podľa odhadov Európskej únie sa v rámci členských štátov v priebehu výrobného procesu vyhodí 

vyše deväť miliónov ton potravín. To sú naozaj povážlivé čísla. Britský reťazec so zastúpením aj na Slovensku chce 

zároveň pomôcť dodávateľom obmedziť množstvo znehodnotených potravín. 

 

Zatiaľ pôjde o pilotný program, ktorý je však medzi zákazníkmi vo Veľkej Británii už dlhšie obľúbený. Osvedčí sa ale aj v 

strednej Európe a na Slovensku? Ak áno, reťazec rozšíri dostupnosť takýchto potravín v ďalších obchodoch. Zatiaľ sa 

dajú získať v týchto 13 obchodoch v rôznych kútoch Slovenska: Martin, Košice - Trolejbusová, Bratislava - Lamač, 

Bratislava- Zlaté Piesky, Dunajská Streda, Poprad, Zvolen, Bardejov, Čadca, Ružomberok, Spišská Nová Ves, 

Humenné, Revúca. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  So zimným súťažným spánkom súvisia aj zmeny v hráčskom kádri 

 [nasmikulas.sme.sk; 27/01/2017; Roland Hric ; Zaradenie: Mikuláš / Šport] 

https://nasmikulas.sme.sk/c/20444132/so-zimnym-sutaznym-spankom-suvisia-aj-zmeny-v-hracskom-kadri.html 

 

Zimná príprava futbalových klubov je v plnom prúde. Najvyššie postavený klub horného Liptova zarezáva v chladných 

mesiacoch s vidinou ďalšej vydarenej sezóny. 

 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti Tatrana si prvý raz v ostrom zápase kopnú do lopty až 19. marca, kedy zavítajú na 

pôdu Spišskej Novej Vsi. Minuloročný tretí tím druhej najvyššej slovenskej súťaže nezačal podľa predstáv. 

 

Trápil sa v koncovke, no po zmene na trénerskom poste, keď Juraja Sabola vystriedal Jozef Majoroš, prišli góly a aj 

vytúžené body. 

 

Zbierali sme málo bodov 

"Na začiatku sezóny sa nám nedarilo presadzovať v útočnej fáze a zbierali sme málo bodov. Po zmene na trénerskom 

poste mužstvo prešlo na iný herný systém, začalo útočiť s vyšším počtom hráčov. To prinieslo väčší počet vsietených 

gólov a v konečnom dôsledku body do tabuľky," zhrnul hráč a športový riaditeľ MFK Tatran v jednej osobe Ján Papaj. 

 

Do nadstavbovej časti ešte ostávajú odohrať dva zápasy, no mikulášski futbalisti si zabezpečili postup s predstihom. 

https://nasmikulas.sme.sk/c/20444132/so-zimnym-sutaznym-spankom-suvisia-aj-zmeny-v-hracskom-kadri.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 1. 2017 

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

"Ešte ani to nezaručuje, že aj budúci rok budeme účastníkom II. ligy, keďže mužstvo na 12. mieste bude hrať baráž s 

mužstvami, ktoré skončia v skupine o vypadnutie na 7. miestach. 

 

Preto naším cieľom bude skončiť čo najvyššie v tabuľke a boli by sme radi, keby sme neustúpili z pozícii z posledných 

dvoch rokov," objasnil cieľ jarnej časti rodák z Dovalova. 

 

Niektorí už odišli 

So zimným súťažným spánkom súvisia aj zmeny v kádri, ktoré neobišli ani momentálne 4. tím skupiny východ Doxxbet 

ligy. "Počas zimnej prestávky odišiel Martin Kubena, ktorému skončila profesionálna zmluva. Najprv bol na skúške v 

Michalovciach, aktuálne je na skúške v Ružomberku, no ak sa neuchytí, radi by sme ho udržali. Druhým hráčom, ktorý 

opustil naše rady, je kanonier Štefan Gerec, ktorý sa po skončení hosťovania vrátil do Ružomberka. Záujem je aj o 

Dušana Kucharčíka, ale musí prísť k dohode medzi klubmi, keďže u nás má profesionálnu zmluvu. Na skúšku k nám 

zatiaľ prišli Radoslav Daňovský z Martina, Ivan Očenáš z Podbrezovej a Juraj Jánošík z Trenčína." 

 

Tatran v prvom prípravnom zápase zdolal MFK Ružomberok na jeho pôde 1:0. V druhom remizovali s Prešovom 1:1. 

 

Program zvyšných prípravných zápasov: 28.1. L. Mikuláš – VSS Košice, 4.2. B. Bystrica – L. Mikuláš, 11.2. Tatran – 

Martin, 14.2. Žiar nad Hronom – Tatran, 18.2. L. Mikuláš – L. Hrádok, 1.3. L. Mikuláš – Svit, 4.3. Zvolen – L. Mikuláš, 

11.3. L. Mikuláš – Podbrezová "B" 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  SBL: Svit deklasoval Spišiakov o 53 bodov 

 [sport.sk; 27/01/2017; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/258519/sbl-svit-deklasoval-spisiakov-o-53-bodov/ 

 

- Basketbalisti domácej Iskry Svit vyhrali v piatkovom zápase 29. kola Eurovia SBL nad BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 

103:60. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Nakrúcanie sa skončilo katastrofou, ale...: Miroslav preslávil Spišskú Novú Ves vo 

svete! 

 [cas.sk; 27/01/2017; Čas.sk ; Zaradenie: Správy] 

https://www.cas.sk/clanok/503697/nakrucanie-sa-skoncilo-katastrofou-ale-miroslav-preslavil-spissku-novu-ves-vo-svete/ 

 

Prvé internetové správy s Pavlom Bruchalom 

 

http://sport.aktuality.sk/c/258519/sbl-svit-deklasoval-spisiakov-o-53-bodov/
https://www.cas.sk/clanok/503697/nakrucanie-sa-skoncilo-katastrofou-ale-miroslav-preslavil-spissku-novu-ves-vo-svete/


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 1. 2017 

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

Exkluzívne s Ivanom Gašparovičom! Ako je na tom exprezident so zdravím? 

 

Aj napriek vážnej chorobe exprezident Ivan Gašparovič sleduje politické dianie a dôchodok si plne užíva. Pre Nový Čas si 

zaspomínal na časy strávené na politickej scéne a prezradil aj to, či je už zdravotne "za vodou". 

 

Šok pre športovcov! Hokejovú i futbalovú rodinu navždy opustili dve výrazné športové osobnosti! 

 

Infarkt kosil medzi športovcami! 

 

Spišská Nová Ves sa zviditeľnila vo svete! Ako jej k tomu dopomohli holuby? 

 

Postaralo sa o to video Slováka Miroslava, vďaka ktorému si naše mesto všimli v americkej televíznej šou. 

 

Newsletter: Odoberajte Videosprávy Nového Času. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Pred 48.kolom prvej hokejovej ligy Budiš rysujú sa víťazstvá favoritov 

 [hlavnespravy.sk; 27/01/2017; HSP/Foto: Stanislav Novotný ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/pred-48-kolom-prvej-hokejovej-ligy-budis-rysuju-sa-vitazstva-favoritov/890631 

 

Banská Bystrica 27. januára 2017 (HSP/Foto: Stanislav Novotný) 

 

Dnešné súboje 48.kola prvej hokejovej ligy Budiš by mali podľa papierovej formy byť jasnou záležitosťou favoritov 

 

Hokejisti HK Spišská Nová Ves v 48.kole majú voľný žreb a už v nedeľu 29.januára ich čaká duel v Trnave s domácim 

družstvom HK Gladiators Trnava. Na snímke zo súboja HK Spišská Nová Ves – HK Gladiators Trnava 25.kola domáci 

hokejisti zvíťazili 8:4 vidieť úspešného strelca posledného gólu z družstva Spišiakov Jakuba Lesňaka (28), ktorý ukončil v 

tomto zápase bohatom na góly gólostroj domácich hokejistov. Obranný zákrok hosťujúceho obrancu Trnavy Andreja 

Mrázika (9) na snímke prvý zľava už prišiel neskoro. Akciu na snímke uprostred sleduje domáci útočník Vladimír Klinga 

 

Na Považí v súboji Pov.Bystrica – Detva by malo bodovo naplno zabrať hokejisti spod Poľany, ktorí doteraz zvíťazili v 

tejto sezóne celkom 5-krát z toho tri razy na domácom ľade a dvakrát na ľade súpera v Detve. Aj druhý súboj Michalovce 

– Skalica by mal byť jasnou záležitosťou, pretože aj v tomto duely z toho až 3-krát na Zimnom štadióne v Skalici. V 

zostávajúcich dvoch súbojoch Trnava – Prešov a Martin "B" – Topoľčany je bilancia 1:4 v prospech hosťujúcich 

kolektívov… 

 

Prehľad 48.kola prvej hokejovej ligy Budiš – piatok 27.januára: 

 

http://www.hlavnespravy.sk/pred-48-kolom-prvej-hokejovej-ligy-budis-rysuju-sa-vitazstva-favoritov/890631
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HK 95´POVAŽSKÁ BYSTRICA – HC 07 ORIN DETVA (hrá sa o 18,00 hod., rozhodujú: Valach – Ševčík, Znak, video 

rozhodca: Holomek). Doterajšia bilancia v sezóne 2016/17: 0:10 (v), 3:4 sn (d), 2:6 (v), 2:5 (d), 3:9 (v). 

 

HK DUKLA MICHALOVCE – HK SKALICA (hrá sa o 17,00 hod., rozhodujú: Švajka – Wolf, R.Gajan, video rozhodca: 

Vasilňák). Doterajšia bilancia v sezóne 2016/2017 : 4:2 (v), 3:1 (d), 3:2 sn (v), 3:1 (d), 3:2 (v). 

 

HK GLADIATORS TRNAVA – HC PENGUINS PREŠOV (hrá sa o 17,00 hod., rozhodujú: Vojtek – D.Konc, Gajdošech, 

video rozhodca: Macko). Doterajšia bilancia v sezóne 2016/2017: 3:4 sn (v), 3:9 (d), 2:6 (v), 3:1 (d), 2:10 (v). 

 

MHC MARTIN "B" – HC TOPOĽČANY (hrá sa o 17,00 hod., rozhodujú: Tornay – Šoltés, R.Gajan, Wolf, video rozhodca: 

Kramár). Doterajšia bilancia v sezóne 2016/2017: 1:7 (v), 6:3 (d), 1:8 (v), 0:8 (v), 4:7 (v). 

 

HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES – voľný žreb. 

 

Jozef Cvajniga 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Tipy na víkend 28. a 29. januára 

 [korzar.sme.sk; 27/01/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20442419/tipy-na-vikend-sobota-28-a-nedela-29-januara.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

SOBOTA 

 

Prehliadka severského filmu 

 

KOŠICE. Predzvesťou blížiaceho sa Art Film Festu je prehliadka súčasného severského filmu Scandi, ktorá sa koná v 

dvoch mestách. V kine Úsmev si môžete v sobotu pozrieť snímku Chlapci. Začiatok premietania je o 20. hodine. 

 

Turistika 

 

KOŠICE. TJ Horec Košice pozýva v sobotu na pešiu turistiku "Za slnkom do hôr" do oblasti Štrbského plesa (6 km). Zraz 

na železničnej stanici, odchod vlaku 8:08 hod. Akciu organizuje Č.Čermák. 

 

Smejko a Tanculienka 

 

https://korzar.sme.sk/c/20442419/tipy-na-vikend-sobota-28-a-nedela-29-januara.html
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KOŠICE. Chrobáčikovia Smejko a Tanculienka prichádzajú s úplne novým hudobným predstavením pre deti Kde bolo, 

tam bolo. Navštíviť ho môžete v sobotu o 10.00 hod. v Historickej radnici. 

 

Verejný milenec 

 

KOŠICE. Divadelná komédia o majiteľovi reštaurácie, ktorý sa rozhodne čeliť nástrahám zakázanej nemanželskej lásky 

začína v sobotu v Historickej radnici o 19.00 hod. V hlavných úlohách sa predstavia Igor Adamec, Karin Haydu, Mirka 

Partlová a Sláva Daubnerová. 

 

Deň keď zomrel Gott 

 

PREŠOV. Nový titul Prešovského národného divadla uvedú v sobotu v premiére o 20.00 hod. na malej scéne Divadla 

Alexandra Duchnoviča. V réžii Júlie Rázusovej. 

 

Martin a hviezda 

 

PREŠOV. Astronomická rozprávka pod umelou hviezdnou oblohou o Martinovi a jeho ceste za žiarivou hviezdou pre deti 

od 4 rokov. Martin a Hviezda bude vo Hvezdárni a planetáriu v sobotu o 11.00 hod. 

 

Indiánska hudobná rozprávka 

 

PREŠOV. Ako podľa starej indiánskej legendy vznikla Zem, to prezradia v sobotu o 16.00 ho. v literárnej kaviarni Viola. 

Pripravený je workshop a dobrá zábava. 

 

Point Session 

 

PREŠOV. Hudobník Tomáš Vojcovič, známy zo spolupráce s kapelami ako N3O, Med Jam Band či s Mc a trubkárom 

Tribumanom (FR) sa predstaví v sobotu o 19.30 hod. vo Wave clube. 

 

O troch malých prasiatkach 

 

SABINOV. Popoludnie s bábkovou rozprávkou, hrami a tvorivou dielňou pre deti a ich rodičov je pripravené v sobotu od 

16.00 hod. v koncertnej sále KC Na korze. 

 

Turistický ples 

 

LIPANY. Už 19. ročník Turistického plesu sa bude konať v nedeľu od 18.00 hod. v hoteli Lipa. Zabávať bude hudobná 

skupina Toreska. 
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Ľadové kráľovstvo 

 

TREBIŠOV. V divadelnej sále MsKS sa v sobotu o 16.00 hod. uskutoční detský muzikál Ľadové kráľovstvo. V 

predstavení účinkujú originálne herečky a speváčky, ktoré prepožičali hlas animovaným postavám v rozprávke a spievajú 

v predstavení naživo aj originálne pesničky. Okrem Anny a Elzy sa deti stretnú naživo aj so snehuliakom Olafom. 

 

J. T. Brandon / E. Spišák: Charlyeho teta 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias zavíta na pódium Spišského divadla, v 

sobotu o 19.00 h. 

 

Ples malých Spišiačikov 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V detskom svete Madaras sa o 15.00 h. uskutoční 4. ročník Plesu malých Spišiačikov. Pripravené 

sú tanečné a hudobné vystúpenia, divadelné predstavenie, 

 

súťaže, tombola, vyhlásenie kráľa a kráľovnej plesu. 

 

Wojtek Kurtyka: Čínsky Maharadža 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Divadle Kontra o 19.00 h. si môžete pozrieť nezvyčajný horolezecký thriller ikony svetového 

himalájizmu, slovenská a svetová premiéra scénickej verzie knihy Wojteka Kurtyku. 

 

NEDEĽA 

 

Kulinárske popoludnie 

 

KOŠICE. Výrobe domáceho kváskového chleba a rožkov sa priučíte na nedeľnom workshope v Tabačke. Začiatok je o 

16.00 hod. 

 

Prehliadka severského filmu 

 

KOŠICE. Predzvesťou blížiaceho sa Art Film Festu je prehliadka súčasného severského filmu Scandi, ktorá sa koná v 

dvoch mestách. V Košiciach si v kine Úsmev môžete pozrieť Idealista. Začiatok premietania je o 20. hodine. 

 

Kino v Margecanoch 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 1. 2017 

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

MARGECANY. Nedeľňajšia ponuka poteší všetky deti. O 16.00 hod. si môžu pozrieť príbeh Winx, klub v tajomných 

hlbinách. 

 

Všetko najlepšie! 

 

PREŠOV. Už 95. reprízu obľúbenej hry Všetko najlepšie! Prinesú na doskách Divadla Jonáša Záborského v nedeľu o 

16.00 hod. 

 

Zlatý kľúčik 

 

PREŠOV. Rozprávku Zlatý kľúčik prinesie Divadlo Alexandra Duchnoviča na veľkej scéne v nedeľu o 16.00 hod. Príbeh o 

Buratinovi, ktorý má dlhý nos a strká ho tam, kam netreba. 

 

Puf a Muf sa vracia 

 

PREŠOV. Bábkové divadlo Babadlo prinesie v nedeľu o 16.00 hod. hru Puf a Muf sa vracia. Odohrajú ju v Kultúrnom 

dome Solivar, deti sa zoznámia s Viktorom Kubalom a niektorými postavami z jeho tvorby. 

 

Mikro Vlnka~ 

 

PREŠOV. Zábavno-vedomostný kvíz pre deti sa začne v nedeľu o 15.00 hod. vo Wave clube. 

 

Turistický ples 

 

LIPANY. Už 19. ročník Turistického plesu sa bude konať v nedeľu od 18.00 hod. v hoteli Lipa. Do tanca hrá hudobná 

skupina Toreska. 

 

Karneval na ľade 

 

TREBIŠOV. Mesto pripravilo pre deti Karneval na ľade, ktorý sa uskutoční v nedeľu o 15.00 hod. na zimnom štadióne. 

Voľný vstup budú mať len tí, ktorí prídu s maskou a korčuľami. Najzaujímavejšie a najkreatívnejšie masky budú ocenené. 

 

Martinko Klingáč 

 

POPRAD. Divadlo Portál z Prešova o 10.00 h. zahrá rozprávku pre najmenších. Postava Martinka Klingáča, známa 

nielen zo slovenských rozprávok Pavla Dobšinského, ale aj po celom svete, ožíva v činoherno-bábkovej rozprávke 

Divadla Portál. 
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All Star game 

 

POPRAD. Na zimnom štadióne si o 16.00 h. môžete pozrieť zápas hviezd All star game. Proti sebe sa na ľade postaví 

tím Petra Bondru a tím Miroslava Šatana. 

 

Wojtek Kurtyka: Čínsky Maharadža 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Divadle Kontra o 19.00 h. si môžete pozrieť magický a filozofický príbeh o prekonaní samého 

seba. Hypnotizujúci svet Džemu, Číslice, Krey, Magickej Pumpy, jašteričky zvanej Geko. Silné emócie, životné reflexie, 

skvelý humor. Nielen pre horolezcov. 

 

Verejné korčuľovanie 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na zimnom štadióne od 18.00 h. - 19.30 h. môžete prevetrať svoje korčule. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Hokejová prvá liga: V Prešove bude veľké šarišsko-zemplínske derby 

 [presov.korzar.sme.sk; 27/01/2017; Michal Frank ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport] 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20444340/hokejova-prva-liga-v-presove-bude-velke-sarissko-zemplinske-derby.html 

 

Tučniaci si spravili náladu víťazstvom nad Spišskou Novou Vsou. 

 

PREŠOV. Základná časť prvej hokejovej ligy pomaly, ale isto vrcholí. 

 

V piatok čaká Prešovčanov zápas v Trnave a v nedeľu o 18. hodine privítajú na domácom ľade v derby zápase 

tabuľkového suseda HK Dukla Michalovce. 

 

Priebežne vedie Prešov prvoligovú tabuľku s 95 bodmi, o štyri body menej majú Michalovce. 

 

Na Zemplínčanov stráca tretia Detva jeden bod. S odstupom za vedúcim triom je na štvrtej priečke Skalica, so 77 bodmi. 

 

Prešovčania si pred cestou do Trnavy spravili chuť v stredajšom zápase 47. kola, v ktorom hostili Spišskú Novú Ves. 

 

Po prvej tretine to síce ešte s tučniakmi vyzerali všelijako, napriek sľubným šanciam. 

 

Dostali ale gól do šatne a nevsietili žiadny. Do druhého dejstva vstúpili rázne a vyhrali ho 3:0. 

 

V tretej tretine svoju dominanciu potvrdili a dovŕšili celkové vysoké víťazstvo 7:2. 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20444340/hokejova-prva-liga-v-presove-bude-velke-sarissko-zemplinske-derby.html
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"Výsledok je pre Spišskú krutý, lebo to nebolo tak, žeby zle hrala, ale našou zásluhou v závere sa zrodilo vysoké číslo. 

Sme ale radi, že tri body ostali doma," komentoval zápas tréner HC Prešov Penguins Anton Tomko. 

 

Jeho náprotivok na lavičke Spišiakov Jozef Škrak poukázal na to, že v druhej tretine mali hostia vyšší pomer striel, ale 

"bohužiaľ, tie šance sa nám nepodarilo premeniť". Naopak, Prešov sa po dvoch individuálnych chybách dostal do 

vedenia. 

 

Prešov nastúpil v zostave aj s novou posilou, legionárom Vladislavom Solomončakom. 

 

Zapísal sa aj do štatistík, po asistencie na gól Jaroslava Obšuta. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  48.kolo Budiš ligy: Rezerva Martina takmer po mesiaci bodovala, Prešov stále na čele 

 [hokejportal.net; 27/01/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/48kolo-budis-ligy-rezerva-martina-takmer-po-mesiaci-bodovala-presov-stale-na-cele/70021 

 

Hokejová Budiš liga mala v piatok na programe štyri súboje 48.kola. Spišská Nová Ves mala voľno. Piatok 27.1.2017 - 

48.kolo  

 

HK 95 Považská Bystrica - HC 07 Orin Detva 3:5 (1:3, 2:1, 0:1)  

 

Góly: 18. Trenčan (Niník), 24. Kubiš (F. Hudec), 25. Dolinajec (Kubiš) - 2. Török (Srnka, Říha), 15. Srnka (Říha), 18. 

Gašpar (Škvaridlo, V. Fekiač), 28. Huňady (Šedivý, Poliaček), 52. Sládok (Říha), Rozhodovali: Valach - Ševčík, Znak, 

Vylúčení: 5:7, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 1:0, 143 divákov. 

 

P.Bystrica: Kompas - Hriňa, Palovič, Niník, Prášek, Majerčík - Paleček, Koleda - Trenčan, Kubiš, Dolinajec - Švantner, 

Miro - L. Bednár, F. Hudec. 

 

Detva: Škorvánek - Sládok, Hataš, Šimon, Zorvan, Mačkovič, Lunter, Valjent - Škvaridlo, V. Fekiač, Gašpar - Török, 

Srnka, Říha - Videlka, P. Fekiač, Hrušík - Šedivý, Huňady, Poliaček. 

 

Súhrn zaslal klub HK 95 Považská Bystrica  

 

V prvej tretine boli lepši hostia a presadili sa aj gólovo, kedy premenili svoje šance. Od druhej tretiny prevzali iniciatívu  

domáci, no mali problém so zakončením. Dnešný duel nevyhral lepší, ale šťastnejší. V tomto dueli si domáci zaslúžili 

získať nejaké body. 

 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/48kolo-budis-ligy-rezerva-martina-takmer-po-mesiaci-bodovala-presov-stale-na-cele/70021
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HK Dukla Michalovce - HK Skalica 6:4 (2:1, 2:1, 2:2)  

 

Góly: 2. Král (Slimák), 15. Mráz (Ščurko, Lantoš), 24. Banovský (Giľák), 32. Polaček (Drotár, Král), 45. Lušnikov (Král), 

45. Giľák (Banovský) - 6. Kučera (Mikéska), 35. Vaškovič, 51. Pavešic (Vaškovič, Škápik), 59. Kňazev (Vaškovič, 

Mikéska), Rozhodovali: Švajka - Wolf, Gajan, Vylúčení: 4:5, Presilovky: 1:0, Oslabenia: 0:0, 582 divákov. 

 

Michalovce: Trenčan - Hančák, Seluyanov, Šterbák, Kubát, Slimák, Polaček, Boboš, Dolgoš - Fajčák, Giľák, Banovský - 

R. Mráz, Ščurko, Lantoš - Drotár, Král, Lušnikov - Kohutiar, Fedorko. 

 

Skalica: Romančík - Horváth, Škápik, Pavešic, Mikéska, Drahorád, Grman, Kukliš - Š. Petráš, Vereš, Vaškovič - Kňazev, 

Kučera, Halabrín - Dvonč, Brodek, P. Kotzman - Smetana. 

 

Dopisovateľ: Peter Brendza, HK Dukla Michalovce  

 

Michalovčania, ktorí nastúpili bez zraneného Radovana Cútta, no s troma avizovanými posilami, začali aktívnejšie a za tú 

boli odmenení v druhej minúte, keď sa utešenou strelou k hornej žŕdke presadil Zděnek Král. Odpoveď hostí prišla v 

šiestej minúte, kedy z ničoho nič vyrovnal Kučera. Aj v ďalších minútach pokračoval ofenzívny hokej, no s viacerými 

chybami na oboch stranách. Po jednej z nich mohol skórovať hosťujúci Dvonč, na druhej strane po Mrázovej strele 

zvonila žŕdka hosťujúce brány. V pätnástej minúte to už ale domácej posile vyšlo, keď sa natlačil pred bránu a švihom 

prekonal hosťujúceho Romančíka – 2:1. O vyrovnanie sa mohol postarať v posledných sekundách na šance bohatej prvej 

časti Kristián Kučera, ktorý ale nevyužil chybu Selujanova. Ofenzívny hokej pokračoval aj v druhej tretine. Michalovčania 

išli do dvojgólového vedenia v 24. minúte, po tom, čo sa po Giľákovej prihrávke bombou presadil Tomáš Banovský. V 30. 

minúte bolo už 4:1. Domáci hokejisti tentoraz výborne zahrali presilovú hru a Vladimír Polaček od modrej prestrelil všetko, 

čo mu stálo v ceste. Hostia odpovedali Grmanovou žŕdkou a takisto aj nebezpečnou strelou Horvátha, s ktorou si Adam 

Trenčan poradil. Nakoniec sa však hosťom podarilo skórovať aj v tejto časti, potom, čo sa gólovo uviedol ich kapitán 

Ľubomír Vaškovič. Aj tretia tretina priniesla zaujímavý ofenzívny hokej, no oba tímy sa opäť nevyvarovali viacerých chýb 

v defenzíve. Michalovčanom veľmi dobre vyšla 45. minúta, kedy gólovo udreli hneď dvakrát. Najskôr sa presadil Gleb 

Lušnikov a po ňom aj Matej Giľák, ktorý dal už na 6:2. Záhorákom sa už podarilo iba skorigovať výsledok dvoma gólmi 

Ľuboša Vaškoviča, no to nič nezmenilo na tom, že proti Zemplínčanom ťahali za kratší koniec aj po šiestykrát v sezóne. 

 

HK Trnava - HC Prešov Penguins 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)  

 

Góly: 36. Solomončak (Bylina, Hopkovič), 37. Chalupa (Solomončak, Kokavec), 45. Bylina (Solomončak, Hopkovič), 55. 

Hopkovič (Jokeľ, Abdul), Rozhodovali: Vojtek - D. Konc, Gajdošech, Vylúčení: 4:4, navyše Valečko (Prešov) 10 minút 

nešportové správanie, Presilovky: 0:2, Oslabenia: 0:0, 158 divákov. 

 

Trnava: Juríček - Reho, Mihalko, Róth, Mrázik - Okoličány, Schmidt, Glemba - Szalay, Čunderlík, Beták - Lukačovič, 

Hrbáčik, Brzák - Kamenický, Ševčík, Mrava. 
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Prešov: Gavalier - Novický, Obšut, Valečko, Cvengroš, Šaršok, Hopkovič, Madový - Chalupa, Prokop, Kokavec - Abdul, 

Šimčák, Jokeľ - Mikolášek, Bylina, Solomončak - Pulščák. 

 

Dopisovateľka: Dominika Haršáni, HK Trnava  

 

Prvá tretina sa niesla v znamení rýchleho korčuľovania a nepresností v prihrávkach i zakončení. V 3. minúte Čunderlík 

nastrelil žŕdku a v 9. udržal pred čiarou Jokeľovo zakončenie Juríček. Lepších šancí sme sa dočkali až v druhej tretine. 

Tú postupom času úplne ovládol Prešov. V 36. otvoril skóre po prečíslení a Bylinovej prihrávke Solomončak. Následne 

presilovku zúžitkoval na druhý gól Chalupa. V 45. minúte mohli Gladiátori znížiť, Schmidtovu prihrávku Glembovi na strelu 

do odkrytého priestoru ale vyblokoval Bylina a práve on následne zakončil protiútok hostí – 3:0. Gavalier napokon udržal 

čisté konto a hostia ešte upravili Hopkovičom, pre ktorého to bol prvý gól v sezóne. 

 

MHC Martin B - HC Topoľčany 4:5pp (1:1, 2:2, 1:1 - 0:1)  

 

Góly: 14. Škokor, 31. Dírer (Brveník, Škokor), 40. Bednarčík (Nauš), 58. Burzík (Bednarčík) - 10. Hrudík (Pekarčík), 26. 

Kalináč (Pekarčík), 31. Gašparovič (Šťastný, J. Hudec), 58. Tábi (Kalináč), 65. Tábi (Podstavek), Rozhodovali: Tornay - 

Šoltés, Štofančík, Vylúčení: 3:6, navyše Bystričan (Topoľčany) 10 minút nešportové správanie, Presilovky: 0:1, 

Oslabenia: 0:0, 46 divákov.  

 

Martin B: Orčík - Jendroľ, Burzík, Fabián, Šmondrk, Mendel, Štrbák, Junas, Harvan - Brveník, Dírer, Škokor - Rudzan, 

Babka, Simon - Bednarčík, Barto, Nauš - Čipkala, Sladkovský. 

 

Topoľčany: Komžík - Ďurčo, Hain, Hrudík, Ficel, Nitriansky, Bystričan, Duran - Podstavek, Kalináč, Kluka - Tábi, Laššo, 

Pekarčík - Berák, Klenko, Priganc - Gašparovič, Šťastný, J. Hudec. 

 

Dopisovateľ: Daniel Modrovský, MHC Martin "B"  

 

Martin naposledy bodoval doma v súboji s Považskou Bystricou, s Topoľčanmi sa o to chcel pokúsiť znova a mal v 

zápase veľmi blízko k víťazstvu. V 10. minúte síce otvorili skóre hostia zásluhou Tábiho teču počas presilovej hry, domáci 

ale stihli odpovedať po chybe hosťujúcej obrany a góle Brveníka. V 26. minúte prekonal dobre umiestnenou strelou 

brankára Orčíka hosťujúci Kalináč. V úvode 31. minúty už Topoľčany vyhrávali o dva góly. Gašparovič vtrhol do 

rozhodenej obrany a pridal tretí gól hostí. Odpoveď domáceho tímu trvala 25 sekúnd. Dírer využil dobrej orientácie pred 

bránkoviskom a Martin sa dostal do zápasu. V závere druhého dejstva potom vyrovnával Bednarčík, ktorý nedal 

Komžíkovi šancu. V treťom dejstve sa v 58. minúte na milimetrovom priestore dokázal otočiť Burzík a zdalo sa, že by to 

dnes mohlo byť v prípade domácich na body. Presne sedem sekúnd ale stačilo hosťujúcim hráčom, aby podnikli rýchly 

protiútok s koncovkou Tábiho. Zápas tak dospel do predĺženia, v ktorom minútu pred jeho koncom rozhodol najlepší hráč 

hostí Tábi. 
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-END 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Michalovce so Skalicou uspeli aj vďaka Skaličanovi Lantošovi 

 [nasezahorie.sme.sk; 27/01/2017; Vladimír Miček ; Zaradenie: Záhorie / Šport] 

https://nasezahorie.sme.sk/c/20444693/michalovce-uspeli-aj-vdaka-saklicanovi-lantosovi.html 

 

Skaličania v posledných dňoch zbroja. Premiéru v ich drese si proti HK odkrútil rodený Skaličan Vladimír Lantoš. 

 

Dukla Michalovce – HK Skalica 6:4 (2:1, 2:1, 2:2) 

 

Góly a asistencie: 2. Král (Slimák), 15. Mráz (Ščurko, Lantoš), 24. Banovský (Giľak), 32. Polaček (Drotár, Král), 45. 

Luchnikov (Král), 45. Giľak (Banovský) – 6. Kučera (Mikéska), 35. Vaškovič , 51. Vaškovič (Pavešic, Škápik), 58. 

Vaškovič (Kňazev, Mikéska) 

 

HK Dukla Michalovce: A. Trenčan – Hančák, Seluyanov, Šterbák, Kubát, Slimák, Polaček, Boboš, Dolgoš – Fajčák, Fiľak, 

Banovský – Mráz, Ščurko, Lantoš, Drotár, Král, Luchnikov – Kohutiar, Fedorko. 

 

HK Skalica: P. Romančík -P. Horváth, Škápik, Pavešič, Mikéska, Drahorád, Grman – Š. Petráš, Vereš, Vaškovič – 

Kňazev, Kučera, Halabrín – Dvonč, Brodek, P. Kotzman – Smetana, Kukliš. 

 

Rozhodca: Švajka – Wolf, Gajan, 582 divákov. 

 

Michalovčania v poslednom období získali do mužstva až päť posíl a tak to naopak oslabení Skaličania mali na východe 

ťažké. Napriek tomu dokázali so súperom držať krok. Dukla sa síce už v 2. minúte ujala vedenia po presnom zásahu 

Krála, ale už v 6. minúte bolo vyrovnané, keď sa presadil po asistencii Mikésku Kučera. Tento stav vydržal až do 15. 

minúty a presnom zásahu Mráza, ktorý prišiel z extraligového Martina. Asistenciu si na jeho gól pripísal práve Lantoš. Že 

sa hral v úvodnej časti vyrovnaný a útočný hokej svedčí aj pomer striel 19:17. 

 

V druhej časti domáci zvýšili tlak a dvakrát dokázali prekonať Patrika Romančíka, keď sa presadili Banovský a Polaček. V 

35. minúte po samostatnej akcii dostal Záhorákov späť do zápasu kapitán Ľubo Vaškovič. 

 

Ak si aj Skalica robila zálusk na zisk bodov, domáci ho uťali hneď v úvode tretej časti. V priebehu 41 sekúnd dali dva góly 

a o výsledku bolo prakticky rozhodnuté. V polovici tretiny upravil skóre Vaškovič, ktorému asistovali Pavešic a Škápik. 

Dve minúty pred koncom sa opäť trafil Vaškovič, ale na viac už Skaličanom nezostal čas. 

 

Hlasy po zápase 

https://nasezahorie.sme.sk/c/20444693/michalovce-uspeli-aj-vdaka-saklicanovi-lantosovi.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 1. 2017 

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

 

Peter Oremus, tréner HK Skalica: "Konečne sme chceli byť úspešný s Michalovcami, ale nepodarilo sa nám to. Šancí 

sme mali dosť, prehra mrzí. Spravili sme dosť chýb v obrane. Mali sme dostatok príležitostí, ale ich realizácia bola slabá." 

 

Ľubo Vaškovič, autor hetriku: "Zápas mal výbornú úroveň k čomu prispeli oba tímy. My sme predviedli naozaj kvalitný 

výkon, ale môžu nás v prvom rade mrzieť nepremenene šance , ktorých sme si vypracovali dostatok. Na druhej strane 

sme urobili veľké individuálne chyby, po ktorých sa super dostal do šancí a dokázal ich premeniť. Treba sa z toho 

ponaučiť a odstrániť to do ďalších zápasov." 

 

Igor Šebesta, kustód HK Skalica: "Mali sme slabší začiatok, hneď v úvode sme inkasovali, ale potom sme sa dostali do 

hry a mali sme výborné gólové príležitosti. Súper z minima využil maximum. Napriek nepriaznivému skóre sa chalani 

nevzdávali a bojovali do samého konca. V samom závere sme súpera tri minúty nepustili z pásma, ale už to na zvrat 

nestačilo." 

 

Ďalšie zápasy 

 

HK Gladiators Trnava – HC Prešov Penguins 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) 

 

Góly: 36. Solomončak (Bylina, Hopkovič), 37. Chalupa (Solomončak, Prokop), 45. Bylina (Solomončak, Hopkovič), 55. 

Hopkovič (Jokeľ, Abdul). Strely: 25:36. Vylúčenia: 4:3 na 2 min., navyše Valečko 10 min. OT za nešportové správanie. 

Presilovky: 0:2. Oslabenia: 0:0. Rozhodcovia: Vojtek – D. Konc ml., Gajdošech. Diváci: 158. 

 

MHC Martin B – HC Topoľčany 4:5pp (1:1, 2:2, 1:1 – 0:1) 

 

Góly: 14. Brveník (Škokor), 31. Dírer (Brveník, Škokor), 40. Bednarčík (Nauš), 58. Burzík (Bednarčík) – 10. Tábi (Hrudík, 

Kalináč), 26. Kalináč (Pekarčík, Tábi), 31. Gašparovič (Šťastný, Hudec), 58. Tábi (Kalináč), 64. Tábi (Podstavek). Strely: 

28:41. Vylúčenia: 3:5 na 2 min., navyše Bystričan 10 min. OT za nešportové správanie. Presilovky: 0:1. Oslabenia: 0:0. 

Rozhodcovia: Tornay – Šoltés, Štofančík. Diváci: 46. 

 

HK 95 Považská Bystrica – HC 07 Orin Detva 3:5 (1:3, 2:1, 0:1) 

 

Góly: 18. D. Trenčan (Niník, Dolinajec), 23. Kubiš (Hudec), 25. Dolinajec (Kubiš) – 2. Török (Srnka, Říha), 15. Srnka 

(Říha, Török), 18. Gašpar (Škvaridlo, V. Fekiač), 28. Huňady (Poliaček, Šedivý), 52. Sládok (Říha). Strely: Vylúčenia: 5:7. 

Presilovky: 0:0. Oslabenia: 1:0. Rozhodcovia: Valach – Ševčík. Znak. Diváci: 143. 

 

TABUĽKA 

 

1.Prešov 44 29 4 3 8 189:104 98 
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2.Michalovce 44 27 5 3 9 178:103 94 

 

3.Detva 44 29 2 2 11 204:109 93 

 

4.Skalica 44 24 1 3 16 159:130 77 

 

5.Topoľčany 43 19 6 2 16 153:133 71 

 

6. Spišská Nová Ves 43 19 2 3 19 137:139 64 

 

7.Trnava 44 16 1 4 23 141:188 54 

 

8.Považská Bystrica 44 7 2 2 33 106:199 27 

 

9.Martin B 43 4 1 2 36 85:234 16 

 

10.Slovensko U20 9 3 0 0 6 19:32 9 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Dôchodcovia a bezpečnosť 

 [Markíza, 17:00; Prvé Televízne noviny; 27/01/2017;  Marek Baláž, Patrícia Kordiaková; Zaradenie: z domova] 

 

Danica Kleinová, moderátorka: "Lacnejšie taxíky či špeciálny alarm na privolanie prvej pomoci. Keďže napadnutých 

seniorov pribúda, niektoré mestá a obce spúšťajú pre ich bezpečnosť rôzne novinky." 

 

Patrícia Kordiaková, redaktorka: "O čosi bezpečnejšie sa môžu cítiť seniori na východe. Spišská Nová Ves spúšťa nový 

projekt, ktorý sa popri bezpečnosti zameria aj na prvú pomoc." 

 

Michal Komara, náčelník Mestskej polície Spišská Nová Ves: "Každý jeden senior dostane osobný alarm, dostane 

bezpečnostné prvky a takú bezpečnostnú taštičku, ktorú bude mať zavesenú na krku, v prípade napadnutia nejakým 

vandalom." 

 

(začiatok ankety) 

 

Opýtaná 1: "Už som mala skúsenosť, tak už sa bojím." 
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(koniec ankety) 

 

Patrícia Kordiaková: "Okradnutých seniorov v poslednom čase, zdá sa, pribúda. Náčelník mestskej polície hovorí, že 

veľký záujem bol aj o bezpečnostné retiazky do bytov." 

 

(začiatok ankety) 

 

Opýtaná 2: "Čiže nikto, kto by chcel vniknúť, nemôže pre tú retiazku, pretože je to na takých dvadsať-tridsať centimetroch 

otvoria a nič viac." 

 

(koniec ankety) 

 

Patrícia Kordiaková: "Ďalšou ďalšou nástrahou v týchto dňoch sú zima a zľadovatelé chodníky. Starší ľudia musia byť pri 

chôdzi obzvlášť opatrní. Bratislavské Staré Mesto sa tak rozhodlo seniorom preplatiť aspoň časť výdavkov za taxík. 

Podmienkou je, aby mal senior trvalý pobyt v Starom Meste a taxík môže využiť len na ceste k lekárovi a späť domov." 

 

Nora Gubková, hovorkyňa Starého Mesta: "Čo oni potrebujú doniesť k nám, je papierik od lekára, že naozaj absolvovali 

vyšetrenie a v tom prípade majú nárok dostať až teda dve päťdesiat za jednu jazdu." 

 

(začiatok ankety) 

 

Opýtaná 3: "Lebo mal zlomenú nohu, tak nám to je výhodné." 

 

Opýtaná 4: "Nie, to si nemôžeme dovoliť." 

 

(koniec ankety) 

 

Patrícia Kordiaková: "Lacnejší taxík majú aj seniori zo Záhorskej Bystrice. Tento taxík ich však odvezie kamkoľvek, 

dokonca aj na nákup." 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Dôchodcovia a bezpečnosť 

 [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 27/01/2017;  Marek Baláž, Patrícia Kordiaková; Zaradenie: z domova] 

 

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: "Lacnejšie taxíky či špeciálny alarm na privolanie prvej pomoci." 
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Patrik Švajda, moderátor: "Napadnutých seniorov pribúda, a tak niektoré mestá a obce spúšťajú pre ich bezpečnosť 

rôzne novinky." 

 

Patrícia Kordiaková, redaktorka: "O čosi bezpečnejšie sa môžu cítiť seniori na východe. Spišská Nová Ves spúšťa nový 

projekt, ktorý sa popri bezpečnosti zameria aj na prvú pomoc." 

 

Michal Komara, náčelník Mestskej polície Spišská Nová Ves: "Každý jeden senior dostane osobný alarm, dostane 

bezpečnostné prvky a takú bezpečnostnú taštičku, ktorú bude mať zavesenú na krku, v prípade napadnutia nejakým 

vandalom." 

 

(začiatok ankety) 

 

Opýtaná 1: "Už som mala skúsenosť, tak už sa bojím." 

 

(koniec ankety) 

 

Patrícia Kordiaková: "Okradnutých seniorov v poslednom čase, zdá sa, pribúda. Náčelník mestskej polície hovorí, že 

veľký záujem bol aj o bezpečnostné retiazky do bytov." 

 

(začiatok ankety) 

 

Opýtaná 2: "Čiže nikto, kto by chcel vniknúť, nemôže pre tú retiazku, pretože je to na takých dvadsať-tridsať centimetroch 

otvoria a nič viac." 

 

(koniec ankety) 

 

Patrícia Kordiaková: "Ďalšou ďalšou nástrahou v týchto dňoch sú zima a zľadovatelé chodníky. Starší ľudia musia byť pri 

chôdzi obzvlášť opatrní. Bratislavské Staré Mesto sa tak rozhodlo seniorom preplatiť aspoň časť výdavkov za taxík. 

Podmienkou je, aby mal senior trvalý pobyt v Starom Meste a taxík môže využiť len na ceste k lekárovi a späť domov." 

 

Nora Gubková, hovorkyňa Starého Mesta: "Čo oni potrebujú doniesť k nám, je papierik od lekára, že naozaj absolvovali 

vyšetrenie a v tom prípade majú nárok dostať až teda dve päťdesiat za jednu jazdu." 

 

(začiatok ankety) 

 

Opýtaná 3: "Lebo mal zlomenú nohu, tak nám to je výhodné." 

 

Opýtaná 4: "Nie, to si nemôžeme dovoliť." 
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(koniec ankety) 

 

Patrícia Kordiaková: "Lacnejší taxík majú aj seniori zo Záhorskej Bystrice. Tento taxík ich však odvezie kamkoľvek, 

dokonca aj na nákup." 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Stalo sa na cestách 

 [Rádio Slovensko, 13:00; Pozor, zákruta!; 27/01/2017;  Igor Michalčík; Zaradenie: z domova] 

 

Igor Michalčík, moderátor: "Za uplynulých sedem januárových dní do celoslovenských policajných štatistík pribudlo 

celkom stodeväťdesiatjeden dopravných nehôd. Pri nich alebo na ich následky prišlo o život až dvanásť ľudí, pričom až 

štyria zahynuli na cestách Žilinského a ďalší traja na cestách Banskobystrického kraja. Ďalších deväť osôb sa zranilo 

ťažko a šesťdesiat jeden utrpelo ľahšie zranenia. Na cestách oboch východoslovenských krajov sa za rovnakých sedem 

dní stalo päťdesiat dopravných kolízií. O život pri nich prišli dvaja ľudia obaja na cestách Košického kraja. Ťažko sa pri 

nich zranili traja ľudia a dvanásti sa budú liečiť z ľahších zranení. Prvá z dvoch spomínaných smrteľných nehôd sa stala 

ešte v nedeľu krátko pred polnocou v obci Bystrany v okrese Spišská Nová Ves. O život pri nej prišiel mladý vodič a 

mladá spolujazdkyňa utrpela ťažké zranenia. O okolnostiach nehody hovorí košická krajská policajná hovorkyňa Jana 

Mésarová." 

 

Jana Mésarová, hovorkyňa KR PZ Košice: "Podľa doterajších zistení vodič viedol osobné motorové vozidlo v smere na 

mesto Spišské Vlachy, kde pri prejazde mierne ľavotočivej zákruty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim 

schopnostiam, vlastnostiam vozidla, poveternostným podmienkam, stavu vozovky a iným okolnostiam, pričom s vozidlom 

vyšiel mimo cestu, kde narazil do železného stĺpika, následne do steny budovy a betónového oplotenia miestneho 

pohostinstva. Po náraze obe osoby z vozidla vymrštilo. Dvadsaťročný mladík ťažkým zraneniam na mieste podľahol a 

sedemnásťročné dievča sa zranilo ťažko. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a prečin ublíženia na zdraví 

a zisťuje, kto viedol vozidlo v čase nehody." 

 

Igor Michalčík: "Polícia zároveň preveruje aj indíciu, že v havarovanom vozidle boli tesne po nehode aj ďalší pasažieri. 

Druhá nehoda so smrteľnými následkami sa stala v utorok predpoludním na rýchlostnej ceste v Košiciach. Obraz o nej si 

spravte z informácií hovorcu krajského policajného riaditeľstva v Košiciach Alexandra Szabóa." 

 

Alexander Szabó, hovorca KR PZ Košice: "Štyridsaťdvaročný Košičan viedol dodávku po rýchlostnej ceste, pričom v 

smere od sídliska Nad jazerom na Vyšné Opátske narazil prednou časťou vozidla do zadnej časti v pravom pruhu sa 

rozbiehajúceho nákladného vozidla, ktoré viedol päťdesiat jedna ročný vodič z okresu Vranou nad Topľou. Pri dopravnej 

nehode Košičan utrpel poranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodič ťahača sa nezranil a požitie alkoholu u neho nebolo 
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zistené. Policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Bližšie okolnosti ako aj miera zavinenia 

účastníkov nehody sú predmetom vyšetrovania a znaleckého skúmania." 

 

Igor Michalčík: "Porovnanie policajných nehodových štatistík oboch krajov východu republiky za prvé štyri týždne tohto a 

uplynulého roka akoby odrážalo vlaňajšiu, na sneh a nízke teploty oveľa miernejšiu zimu. Prečo? Vlani sa za 

dvadsaťosem januárových dní stalo dvestoštyridsaťosem nehôd bez fatálnych následkov a došlo pri nich k štrnástim 

ťažkým a sto piatim ľahkým zraneniam. Tento rok za prvých dvadsaťšesť dní je počet dopravných nehôd nižší o 

dvadsaťdeväť, o jedného ťažko a šiestich ľahko zranených je takisto menej. Čo je však najhoršie, dodnes už o život prišli 

dvaja ľudia." 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Spoznajte severskú filmovú produkciu 

 [Plus jeden deň; 23/2017; 28/01/2017; s.: 15; pb ; Zaradenie: relax] 

 

SLOVENSKO Festival severských filmov Scandi je rozsahom a kvalitou jeden z najzaujímavejších festivalov v našej 

krajine. 

 

Nedajte si ujsť mimoriadne výdatnú, kvalitnú a intenzívnu severskú filmovú lekciu! Scandi 3 bude v 13 mestách - 

Bratislava, Košice, Martin, Liptovský Mikuláš, Sereď, Trenčín, Trnava, Nitra, Modra, Nové Zámky, Poprad, Prešov a 

Spišská Nová Ves. 

 

pb 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Treťoligový líder s jednou staronovou tvárou 

 [Korzár; 23/2017; 28/01/2017; s.: 7; RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: šport] 

 

TREBIŠOV. Viac ako týždeň sú už v príprave na jarnú časť futbalisti Slavoja Trebišov, lídra tretej ligy Východ. Zimná 

zaberačka potrvá presne dva mesiace a v rámci nej odohrajú aj poriadnu porciu prípravných zápasov. Dokopy ich majú 

naplánovaných až trinásť. 

 

Na tréningy do Maďarska 

 

V stredu ich preverili prvoligové Michalovce, ktorým podľahli 1:3, keď ich jediný gól zaznamenal Matúš Lorinčák. "Bol to 

jednoznačný zápas. Michalovčania boli jasne lepší pohybovo a vzhľadom na priebeh sme dosiahli ešte celkom prijateľný 
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výsledok. Ani ma to neprekvapuje, lebo my trénujeme iba týždeň a ihrisko sme ešte ani nevideli. Hráči MFK Zemplín sú 

už niekde inde," vyjadril sa Martin Urban, kormidelník Slavoja. 

 

Treťoligista začal prípravu iba v stredu 18. januára. "Každú sobotu a stredu budeme hrať zápasy. Od pondelka budeme 

mať k dispozícii dvakrát do týždňa aj umelú trávu v maďarskom Sátoraljaújhely," prezradil Urban. 

 

Nechcú klesnúť nižšie 

 

Keďže Trebišovčania stále nedisponujú ihriskom s umelou trávou (vyrásť by však malo do leta), takmer všetky súboje 

odohrajú vonku. "Otestujú nás kvalitní súperi, väčšinou druholigisti, či už Spišská Nová Ves, Lipany, Bardejov alebo 

košické celky VSS a Lokomotíva. Takýchto súperov som si sám želal, aby nás poriadne preverili," uviedol lodivod 

Slavoja. Do zimnej prípravy Zemplínčanov sa s výnimkou zraneného Mareka Olaha zapojili všetci hráči jesenného kádra, 

ktorých doplnila jedna staronová tvár – krajný obranca Adam Patkanóci, ktorý naposledy pôsobil vo Veľkom Horeši. 

"Nechcem silou-mocou posilňovať, aj keď by som bol rád, keby prišiel nejaký hráč, ktorý bude kvalitnejší ako máme." 

Urban netají, že chce s Trebišovom postúpiť do druhej ligy. "Bol by som zlý tréner, ak by som to po tej vydarenej jeseni 

nechcel. Súperov však nepodceňujeme, hlavne Vyšné Opátske sa posilňuje. Určite nechceme v tabuľke klesnúť nižšie," 

uzavrel tréner. 

 

RÓBERT ANDREJOV 
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1.21.  Výsledkový servis 

 [SME; 23/2017; 28/01/2017; s.: 15; Redakcia ; Zaradenie: šport] 

 

BASKETBAL 

 

Liga mužov: Svit –Spišská Nová Ves 103:60 (54:37). 

 

BIATLON 

 

ME v Duszniki-Zdrój (Poľ.) – rýchlostné preteky žien na 7,5 km: 1. Džimová (Ukr.) 21:02,3 min (0), 2. Slepcovová (Rus.) 

+27,0 s (0), 3. Irina Starychová (Rus.) +37,8 (1),...15. Fialková +1:14,6 min (1), 29. Poliaková 

+2:00,4 (1), 77. Majdišová (všetky SR) +4:50,2 (4). Rýchlostné preteky mužov na 10 km: 1. Iliev (Bul.) 24:26,9 min (1), 2. 

Loginov (Rus.) +4,9 s (0), 3. Anev (Bul.) 

+16,7 (0),... 13. Otčenáš +51,7 (1), 21. Hasilla 

+58,2 (1), 71. Šima +2:33,1 min (2), 100. Kosztolányi (všetci SR) +4:02,1 (4). 
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FUTBAL 

 

Španielsky pohár: FC Barcelona – San Sebastian 5:2 – 1:0. Prípravný: MTK Budapešť – FK Senica 2:0 (1:0), AS Trenčín 

– Ludogorec Razgrad 0:1 (0:1) – hralo sa v Turecku. 

 

HOKEJ 

 

NHL: Boston – Pittsburgh 4:3, Carolina Los Angeles 0:3 (Gáborík za hostí 1+0), New Jersey – Washington 2:5, Islanders 

– Montreal 3:1, Philadelphia – Toronto 2:1, Florida – Tampa Bay 2:1 pp, Ottawa Calgary 2:3 pp, Minnesota – St. Louis 

5:1, Nashville – Columbus 4:3, Dallas – Buffalo 4:3, Chicago – Winnipeg 3:5, Arizona 

– Vancouver 3:0. Tipsportliga (41. kolo): Poprad – HC Nové Zámky 2:3 pp (0:1, 1:1, 1:0 – 0:1), góly: 21. Zagrapan, 42. 

Ježek – 4. McParland, 25. Drtina, 65. Saarinen. Ostatné zápasy sa skončili po uzávierke. 

 

SÁNKOVANIE 

 

MS v Innsbrucku: šprint – muži: 1. Kindl (Rak.) 32,467 s, 2. Repilov (Rus.) +0,012 s, 3. Fischnaller (Tal.) +0,123, 

dvojsedadlové 

– šprint:1. Wendl/Arlt (Nem.) 29,843 s, 2. Penz/Fischler (Rak.) +0,106 s, 3. Eggert/Benecken (Nem.) +0,113, šprint 

– ženy: 1. Hamlinová (USA) 30,074 s, 2. Kocherová (Švajč.) +0,009. 

 

TENIS 

 

Australian Open – dvojhra – semifinále: Nadal (Šp.-9) – Dimitrov (Bul.-15) 6:3, 5:7, 7:6 (5), 6:7 (4), 6:4, štvorhra – ženy – 

finále: Matteková-Sandsová, Šafářová (2-USA/ČR) – Hlaváčkvá, Pcheng (12ČR/Čína) 6:7 (4), 6:3, 6:3, mix -semifinále: 

Mirzová, Dodig (2-India/Chor.) – Stosurová, Groth (Austr.) 6:4, 2:6, 10:5, Spearsová, Cabal (USA/Kol.) – Svitolinová, 

Guccione(Ukr./Austr.) 7:6 (1), 6:2. 

 

VŠEOBECNÉ 

 

Keno 10: 4, 9, 12, 13, 14, 18, 21, 23, 29, 30, 41, 44, 53, 55,68, 72, 74, 76, 80 – 62. Keno Joker: 6 2 1 8 9 0 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  V Spišskej Novej Vsi pretrváva dopyt po kvalitných zamestnancoch 

 [dobrenoviny.sk; 28/01/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/92059/v-spisskej-novej-vsi-pretrvava-dopyt-po-kvalitnych-zamestnancoch 

 

Oproti minulosti sa u zamestnancov kladie väčšia dôležitosť na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/92059/v-spisskej-novej-vsi-pretrvava-dopyt-po-kvalitnych-zamestnancoch
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Ilustračná fotografia — Foto: TASR/Oliver Ondráš 

 

Spišská Nová Ves 28. januára (TASR) – Aj vo firme Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi pretrváva dopyt po 

kvalitných zamestnancoch. Od začiatku roka 2016 sa v spoločnosti pri náboroch zamerali na pozíciu operátorov. Pre 

TASR to potvrdil manažér oddelenia ľudských zdrojov z Embraco Slovakia Roman Kollár. 

 

Spoločnosť pri hľadaní vhodných zamestnancov oslovila nielen uchádzačov v okrese Spišská Nová Ves, ale na celom 

Spiši aj v susedných regiónoch. "S aktuálnym stavom sme v súčasnosti vzhľadom na situáciu na trhu spokojní a v tejto 

súvislosti robíme všetko pre to, aby aj podmienky a odmeňovanie vo firme boli od tohto roku na ešte vyššej úrovni ako 

doteraz," povedal Kollár. 

 

Problém s nedostatkom vhodných uchádzačov o prácu vidí Kollár aj v takzvanej generácii Y, ktorá sa narodila v rokoch 

1985-1995. "Majú svoje predstavy, ktoré sú iné oproti generáciám narodeným po druhej svetovej vojne. Dnešní mladí 

ľudia vyrastali v čase búrlivého kapitalizmu a sú zvyknutí na iný životný štandard. Nie vždy sú však pripravení odovzdať 

zamestnávateľovi prácu, ktorá bude mať vo finančnom vyjadrení takú hodnotu, akú očakávajú," objasnil. Ako ďalej 

priblížil, na akúkoľvek pracovnú pozíciu je potrebné aj dobré zaškolenie. Väčšia dôležitosť ako v minulosti sa u 

zamestnancov kladie na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. 

 

Spoločnosť zatiaľ nehľadá pracovnú silu v zahraničí. "V niektorých prípadoch to môže byť riešením, v Embracu by to však 

otvorilo ďalšie otázky, najmä v oblasti ubytovania a dopravy zamestnancov. Zatiaľ sa v takej situácii, aby toto riešenie 

bolo pre nás aktuálne, nenachádzame," uzavrel Kollár. 

 

Korporácia Embraco, člen skupiny Whirlpool, zamestnáva v Spišskej Novej Vsi vyše 2300 ľudí. V tomto roku si 

slovenská pobočka pripomenie 20. výročie svojho založenia. Vyrába kompresory a kondenzačné jednotky pre domáce a 

komerčné chladenie. Na jar plánuje spoločnosť otvoriť na Spiši nové technologické centrum výskumu a vývoja. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Derby vo Svite: Iskra nadelila Spišiakom 103 bodov 

 [poprad.dnes24.sk; 28/01/2017; Peter Handzuš ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/derby-vo-svite-iskra-nadelila-spisiakom-103-bodov-261711 

 

 V 29. kole Eurovia SBL privítala Iskra Svit v derby zápase súpera zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Po štyroch prehrách v rade potrebovali hráči Iskry Svit nakopnúť. Nič sa k tomu nehodilo lepšie ako domáci derby zápas 

proti Spišskej Novej Vsi. Sobotný zápas držali Sviťania od začiatku pevne v rukách a nad susedmi zo Spišskej vyhrali 

presvedčivo 103:60. 

http://poprad.dnes24.sk/derby-vo-svite-iskra-nadelila-spisiakom-103-bodov-261711
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"Znovu nepočúvame, čo nám hovorí tréner. Nechceme hrať kolektívne. V obrane máme totálny chaos, každý si tam robí, 

čo chce. V útoku sa chceme presadiť individuálne. Tak sa hrať nedá. Musíme hrať spolu a dôverovať si v útoku aj v 

obrane. Keď to tak nie je, tak potom to vyzerá takto," povdal po prehratom zápase hráč Spišskej Novej Vsi Daniel 

Lenárt. 

 

"Celé zle. Chýbajú nám dvaja hráči. Dnes sme odišli fyzicky a potom aj mentálne. Domáci boli naštartovaní, išli do 

zápasu s tým, že nás idú rozbiť a to sa aj stalo. Ale nemôžeme sa tak poddávať zápasu. Je to prvý zápas, čo som videl 

chlapcov v takejto pozícii. Zápasy doposiaľ boli veľmi dobré, bojovali do konca, boli sme stále v hre. Dnešok si musíme 

rozobrať, lebo na to nie som naučený," konštatoval nespokojný tréner hostí Erich Korfanta. 

 

"Hrali sme tímovo, hrali sme výborne. Po tých štyroch prehrách sme sa chceli nejako nakopnúť a to je to, čo sme 

potrebovali. Povedali sme si, že neprichádza do úvahy žiadne podcenenie. Spišská hrá výborný basket, zmenili trénera, 

zmenili štýl hry a hrajú výborne," konštatoval spokojný mladý hráč Iskry Svit Patrik Sarna, ktorý proti Spiškej odohral 13 

minút. 

 

"Spišská poslednými výkonmi a výsledkami vzbudzovala rešpekt. Chceli sme pristúpiť k tomuto zápasu seriózne, aby 

sme sa nakopli aj my, lebo sme už potrebovali výhru. Bol to pre nás veľmi dôležitý zápas a veľmi dôležité víťazstvo. 

Nehrali sme komplet a preto sme tento zápas nebrali ako samozrejmosť," povedal po zápase tréner Svitu Michal Madzin. 

 

BK Iskra Svit – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 103:60 (23:15, 31:22, 23:10, 26:13) 

 

Najviac bodov: Šoutvin 28, Gonzalez 22, Fleming 17 – Henry 19, Lenárt a Šolevič po 11, Antoni 6 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

-END 
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1.24.  Neprofesionálni výtvarníci tvorili na tému Slovenského raja 

 [dobrenoviny.sk; 28/01/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/92083/neprofesionalni-vytvarnici-tvorili-na-temu-slovenskeho-raja 

 

Výstava ponúka návštevníkom 25 malieb vytvorených prevažne olejom alebo akrylom. 

 

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/92083/neprofesionalni-vytvarnici-tvorili-na-temu-slovenskeho-raja
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Spišská Nová Ves 28. januára (TASR) – Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi si pre svojich návštevníkov 

pripravilo výstavu s názvom Jozef & Jozef. Je výsledkom uskutočneného plenéru, v rámci ktorého sa stretli 

neprofesionálni výtvarníci, aby vo svojich dielach zachytili Slovenský raj. 

 

Cieľom projektu bolo okrem rozvoja zručností amatérov priblížiť im aj tvorbu dvoch známych maliarov, ktorí významným 

spôsobom napomáhali vzrastu výtvarnej kultúry na Spiši. Účastníkom tak boli predstavené diela Jozefa Majkuta a Jozefa 

Hanulu, ich život a vplyv na spišské výtvarné umenie. 

 

Na chate Čingov v Slovenskom raji sa ešte v septembri minulého roka stretli umelci, ktorých viedla lektorka plenéru 

Jarmila Tarajčáková. "Prevažná väčšina výtvarníkov si aj vďaka priaznivému počasiu zgustla na téme Slovenského raja, 

pričom vzorom im bola tvorba Jozefa Majkuta," informovala v tejto súvislosti TASR Miriama Bukovinská zo Spišského 

osvetového strediska. 

 

Jozef Hanula bol podľa jej slov známy svojimi portrétmi významných osobností kultúrneho života a inšpiráciou na 

vytvorenie portrétov boli práve jeho diela. "Niektorí sa odvážili vyskúšať túto tému, pričom modelmi boli samotní účastníci. 

Daná problematika je však natoľko náročná, že si vyžaduje veľa výtvarnej zručnosti," vysvetlila s tým, že úspešne 

dokončiť portrét sa podarilo jednej účastníčke. 

 

Výstava ponúka návštevníkom 25 malieb vytvorených prevažne olejom alebo akrylom. Svojimi dielami sa im predstaví 

viac ako desať autorov. Výstava potrvá do 26. februára. Vstup je voľný. 

 

× 
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1.25.  Dnešná noc bude mrazivá: Teplota miestami klesne až na -20 stupňov Celzia 

 [roznava.dnes24.sk; 28/01/2017; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

http://roznava.dnes24.sk/dnesna-noc-bude-mraziva-teplota-miestami-klesne-az-na-20-stupnov-celzia-261706 

 

 Slovensko dnes čaká mrazivá noc. Teplota na niektorých miestach klesne až na -20 stupňov Celzia. 

 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pred nízkymi teplotami výstrahu 1. a 2. stupňa, ktorá potrvá od 

dnešnej 20:00 hod. do nedele (29.1.) do 9:00 hod. 

 

Prvý stupeň výstrahy platí pre okresy stredného, východného a časti západného Slovenska. Meteorológovia tu očakávajú 

dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od –15 do –18 stupňov Celzia. 

 

O niečo mrazivejšia má byť v noci v okresoch Zvolen, Detva, Brezno, Poprad, Revúca, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová 

Ves a Banská Bystrica, kde sa predpokladá dosiahnutie minimálnej teploty až do –20 stupňov Celzia. 

http://roznava.dnes24.sk/dnesna-noc-bude-mraziva-teplota-miestami-klesne-az-na-20-stupnov-celzia-261706
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Mrazivú noc očakáva SHMÚ aj z nedele na pondelok (30.1.). 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR 
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1.26.  Dnešná noc bude mrazivá, teploty klesnú na -20 stupňov 

 [aktuality.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce správy] 

https://www.aktuality.sk/clanok/410631/dnesna-noc-bude-mraziva-teploty-klesnu-na-20-stupnov/ 

 

Prvý stupeň výstrahy platí pre okresy stredného, východného a časti západného Slovenska. 

 

Slovensko dnes čaká mrazivá noc. Teplota na niektorých miestach klesne až na -20 stupňov Celzia. Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pred nízkymi teplotami výstrahu 1. a 2. stupňa, ktorá potrvá od dnešnej 

20.00 h do nedele (29.1.) do 09.00 h. 

 

Prvý stupeň výstrahy platí pre okresy stredného, východného a časti západného Slovenska. Meteorológovia tu očakávajú 

dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od -15 do -18 stupňov Celzia. 

 

O niečo mrazivejšia má byť v noci v okresoch Zvolen, Detva, Brezno, Poprad, Revúca, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová 

Ves a Banská Bystrica, kde sa predpokladá dosiahnutie minimálnej teploty až do -20 stupňov Celzia. 

 

Mrazivú noc očakáva SHMÚ aj z nedele na pondelok (30.1.).  

 Dôvera odhalila lekárov, ktorí pýtali peniaze za fiktívnych pacientov 
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1.27.  Teploty padnú nebezpečne nízko. Mrazivá noc čaká celé Slovensko 

 [aktualne.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

http://aktualne.atlas.sk/slovensko/o-pocasi/teploty-padnu-nebezpecne-nizko-mraziva-noc-caka-cele-slovensko.html 

 

15:35 

 

BRATISLAVA - Slovensko v sobotu čaká mrazivá noc. Teplota na niektorých miestach klesne až na -20 stupňov Celzia. 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pred nízkymi teplotami výstrahu 1. a 2. stupňa, ktorá potrvá od 

sobotnej 20.00 h do nedele (29. 1.) do 09.00 h.  

https://www.aktuality.sk/clanok/410631/dnesna-noc-bude-mraziva-teploty-klesnu-na-20-stupnov/
http://aktualne.atlas.sk/slovensko/o-pocasi/teploty-padnu-nebezpecne-nizko-mraziva-noc-caka-cele-slovensko.html
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Pre nízke teploty vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahy 1. a 2. stupňa. Ilustračné foto Zdroj -TASR/AP  

 

Prvý stupeň výstrahy platí pre okresy stredného, východného a časti západného Slovenska. Meteorológovia tu očakávajú 

dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od -15 do -18 stupňov Celzia. O niečo mrazivejšia má byť v noci v okresoch 

Zvolen, Detva, Brezno, Poprad, Revúca, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves a Banská Bystrica, kde sa predpokladá 

dosiahnutie minimálnej teploty až do -20 stupňov Celzia. 

 

Mrazivú noc očakáva SHMÚ aj z nedele na pondelok (30. 1.). 
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1.28.  Meteorológovia varujú takmer celé Slovensko: Večer radšej ani nevychádzajte von! 

 [pluska.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Správy Z domova] 

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/meteorologovia-varuju-takmer-cele-slovensko-vecer-von-radsej-ani-nevychadzajte.html 

 

Meteorológovia varujú pred dnešnou mrazivou nocou, teplota miestami klesne až na -20 stupňov Celzia. 

 

V noci má poriadne prituhnúť! 

 

Autor - pixabay 

 

Slovensko dnes čaká mrazivá noc. Teplota na niektorých miestach klesne až na -20 stupňov Celzia. Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pred nízkymi teplotami výstrahu 1. a 2. stupňa, ktorá potrvá od dnešnej 

20.00 h do nedele (29.1.) do 09.00 h. 

 

Prvý stupeň výstrahy platí pre okresy stredného, východného a časti západného Slovenska. Meteorológovia tu očakávajú 

dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od -15 do -18 stupňov Celzia. O niečo mrazivejšia má byť v noci v okresoch 

Zvolen, Detva, Brezno, Poprad, Revúca, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves a Banská Bystrica, kde sa predpokladá 

dosiahnutie minimálnej teploty až do -20 stupňov Celzia.  

 

Mrazivú noc očakáva SHMÚ aj z nedele na pondelok (30.1.). 

 

Autor - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Slovenskí hokejisti zvíťazili nad Britmi 9:0 
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 [hokejportal.net; 28/01/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Reprezentácia] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/slovenski-hokejisti-zvitazili-nad-britmi-9-0/70050 

 

Slovenská hokejová reprezentácia odštartovala účinkovanie na 28. svetovej zimnej univerziáde v kazašskom Almaty 

víťazne. V úvodnom stretnutí B-skupiny triumfovala na Veľkou Britániou jasne 9:0. Ďalšie stretnutie Slovákov je na 

programe utorok 31. januára o 11.00 h., ich súpermi budú Američania. 

 

B-skupina - sumár:  

 

SLOVENSKO - Veľká Británia 9:0 (3:0, 2:0, 4:0)  

 

Góly: 3. Piačka (Gábor, Uhnák), 5. Jakubík (Kabáč, Uhnák), 19. Hluch (Gápa), 21. Piačka (Pichnarčík, Uhnák), 29. 

Pichnarčík (Piačka), 44. Loydl (Sucharda), 54. Jakubík, 54. Hluch (Gápa), 57. Jakubík (Brezniak) 

 

Andrej Výboh, tréner Univerzitného výberu Slovenska (SZĽH): "Musím vysloviť spokojnosť s prístupom i celkovým 

výkonom mužstva. Po rýchlom dvojgólovom vstupe Briti naznačili do prvej prestávky solídnu defenzívu, ktorá však v 

ďalších fázach nestačila na našu pestrú kombinačnú hru i pohotové zakončenie. Mysleli sme aj na výšku skóre, ktoré 

môže byť dôležité, pretože okrem prvých dvoch postupujúcich z každej z troch skupín do štvrťfinále postúpia aj dvaja 

najlepší z tretích miest. V Halyk Aréne vládla dobrá hokejová atmosféra, z tribún do polovice zaplnenej veľkej haly, znelo 

sympatické povzbudzovanie oboch tímov. O našom druhom súperovi, ktorým budú v utorok vysokoškoláci USA, zatiaľ 

nemáme informácie, no určite nebudeme chýbať na ich úvodnom vystúpení. V nedeľu absolvujeme tréning a po ňom už 

ideme na slávnostné otvorenie." 

 

Hráči : Samuel Ivanič (HC ´05 Banská Bystrica), Radoslav Gábor (HC 07 Detva/HKM Rimavská Sobota), Ivan Brezniak 

(MHk 32 Liptovský Mikuláš/HK Dukla Michalovce), Michal Kabáč (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Edmund Piačka (HK Nitra), 

Andrej Sucharda (HC Nové Zámky), Tomáš Hluch (ŠHK 37 Piešťany/HK Skalica), Ján Zlocha (HK ´95 Považská 

Bystrica), Samuel Košút (MHKM Skalica), Juraj Halo (HC Topoľčany/HK Nitra), Ivan Jakubík (HKM Zvolen/HC 07 Detva), 

René Štrauch (HK Spišská Nová Ves), Martin Indrych, Adam Kasanický, Denis Nociar (UMB Banská Bystrica), Jakub 

Loydl (Diplomats Pressburg), Nikolas Ketner (Paneuropa Kings), Peter Putec, Jozef Tomčák (HC RT Torax Poruba, ČR), 

Michal Pichnarčík (HC Ertis Pavlodar, Kaz.), Peter Gápa (Asele IK, Švéd.), Martin Uhnák (Danbury Titans, USA), Peter 

Bustin (VSK Technika Brno, ČR) 

 

Realizačný tím : manažér Róbert Pukalovič, tréner Andrej Výboh, asistent trénera Lukáš Opáth, lekár MUDr. Stanislav 

Beli, masér Rastislav Ladecký 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  V Spišskej Novej Vsi pretrváva dopyt po kvalitných zamestnancoch 

 [teraz.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/slovenski-hokejisti-zvitazili-nad-britmi-9-0/70050


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 1. 2017 

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

http://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-v-embraco-slovakia/240651-clanok.html 

 

Oproti minulosti sa u zamestnancov kladie väčšia dôležitosť na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. 

 

Ilustračná fotografia Foto: TASR/Oliver Ondráš 

 

Spišská Nová Ves 28. januára (TASR) – Aj vo firme Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi pretrváva dopyt po 

kvalitných zamestnancoch. Od začiatku roka 2016 sa v spoločnosti pri náboroch zamerali na pozíciu operátorov. Pre 

TASR to potvrdil manažér oddelenia ľudských zdrojov z Embraco Slovakia Roman Kollár. 

 

Spoločnosť pri hľadaní vhodných zamestnancov oslovila nielen uchádzačov v okrese Spišská Nová Ves, ale na celom 

Spiši aj v susedných regiónoch. "S aktuálnym stavom sme v súčasnosti vzhľadom na situáciu na trhu spokojní a v tejto 

súvislosti robíme všetko pre to, aby aj podmienky a odmeňovanie vo firme boli od tohto roku na ešte vyššej úrovni ako 

doteraz," povedal Kollár. 

 

Problém s nedostatkom vhodných uchádzačov o prácu vidí Kollár aj v takzvanej generácii Y, ktorá sa narodila v rokoch 

1985-1995. "Majú svoje predstavy, ktoré sú iné oproti generáciám narodeným po druhej svetovej vojne. Dnešní mladí 

ľudia vyrastali v čase búrlivého kapitalizmu a sú zvyknutí na iný životný štandard. Nie vždy sú však pripravení odovzdať 

zamestnávateľovi prácu, ktorá bude mať vo finančnom vyjadrení takú hodnotu, akú očakávajú," objasnil. Ako ďalej 

priblížil, na akúkoľvek pracovnú pozíciu je potrebné aj dobré zaškolenie. Väčšia dôležitosť ako v minulosti sa u 

zamestnancov kladie na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. 

 

Spoločnosť zatiaľ nehľadá pracovnú silu v zahraničí. "V niektorých prípadoch to môže byť riešením, v Embracu by to však 

otvorilo ďalšie otázky, najmä v oblasti ubytovania a dopravy zamestnancov. Zatiaľ sa v takej situácii, aby toto riešenie 

bolo pre nás aktuálne, nenachádzame," uzavrel Kollár. 

 

Korporácia Embraco, člen skupiny Whirlpool, zamestnáva v Spišskej Novej Vsi vyše 2300 ľudí. V tomto roku si 

slovenská pobočka pripomenie 20. výročie svojho založenia. Vyrába kompresory a kondenzačné jednotky pre domáce a 

komerčné chladenie. Na jar plánuje spoločnosť otvoriť na Spiši nové technologické centrum výskumu a vývoja. 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  V Spišskej Novej Vsi pretrváva dopyt po kvalitných zamestnancoch 

 [24hod.sk; 28/01/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/v-spisskej-novej-vsi-pretrvava-dopyt-po-kvalitnych-zamestnancoch-cl490325.html 

 

Ilustračná fotografia 
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Spišská Nová Ves 28. januára (TASR) – Aj vo firme Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi pretrváva dopyt po 

kvalitných zamestnancoch. Od začiatku roka 2016 sa v spoločnosti pri náboroch zamerali na pozíciu operátorov. Pre 

TASR to potvrdil manažér oddelenia ľudských zdrojov z Embraco Slovakia Roman Kollár. 

 

Spoločnosť pri hľadaní vhodných zamestnancov oslovila nielen uchádzačov v okrese Spišská Nová Ves, ale na celom 

Spiši aj v susedných regiónoch. "S aktuálnym stavom sme v súčasnosti vzhľadom na situáciu na trhu spokojní a v tejto 

súvislosti robíme všetko pre to, aby aj podmienky a odmeňovanie vo firme boli od tohto roku na ešte vyššej úrovni ako 

doteraz," povedal Kollár. 

 

Problém s nedostatkom vhodných uchádzačov o prácu vidí Kollár aj v takzvanej generácii Y, ktorá sa narodila v rokoch 

1985-1995. "Majú svoje predstavy, ktoré sú iné oproti generáciám narodeným po druhej svetovej vojne. Dnešní mladí 

ľudia vyrastali v čase búrlivého kapitalizmu a sú zvyknutí na iný životný štandard. Nie vždy sú však pripravení odovzdať 

zamestnávateľovi prácu, ktorá bude mať vo finančnom vyjadrení takú hodnotu, akú očakávajú," objasnil. Ako ďalej 

priblížil, na akúkoľvek pracovnú pozíciu je potrebné aj dobré zaškolenie. Väčšia dôležitosť ako v minulosti sa u 

zamestnancov kladie na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. 

 

Spoločnosť zatiaľ nehľadá pracovnú silu v zahraničí. "V niektorých prípadoch to môže byť riešením, v Embracu by to však 

otvorilo ďalšie otázky, najmä v oblasti ubytovania a dopravy zamestnancov. Zatiaľ sa v takej situácii, aby toto riešenie 

bolo pre nás aktuálne, nenachádzame," uzavrel Kollár. 

 

Korporácia Embraco, člen skupiny Whirlpool, zamestnáva v Spišskej Novej Vsi vyše 2300 ľudí. V tomto roku si 

slovenská pobočka pripomenie 20. výročie svojho založenia. Vyrába kompresory a kondenzačné jednotky pre domáce a 

komerčné chladenie. Na jar plánuje spoločnosť otvoriť na Spiši nové technologické centrum výskumu a vývoja. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Embraco musí zháňať zamestnancov aj mimo Spiša 

 [spis.korzar.sme.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20445030/embraco-musi-zhanat-zamestnancov-aj-mimo-spisa.html 

 

Problém s nedostatkom vhodných uchádzačov je aj v generácii Y. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Aj vo firme Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi pretrváva dopyt po kvalitných 

zamestnancoch. Od začiatku roka 2016 sa v spoločnosti pri náboroch zamerali na pozíciu operátorov. Potvrdil to 

manažér oddelenia ľudských zdrojov z Embraco Slovakia Roman Kollár. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20445030/embraco-musi-zhanat-zamestnancov-aj-mimo-spisa.html
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Spoločnosť pri hľadaní vhodných zamestnancov oslovila nielen uchádzačov v okrese Spišská Nová Ves, ale na celom 

Spiši aj v susedných regiónoch. 

 

"S aktuálnym stavom sme v súčasnosti vzhľadom na situáciu na trhu spokojní a v tejto súvislosti robíme všetko pre to, 

aby aj podmienky a odmeňovanie vo firme boli od tohto roku na ešte vyššej úrovni ako doteraz," povedal Kollár. 

 

Generácia Y 

 

Problém s nedostatkom vhodných uchádzačov o prácu vidí Kollár aj v takzvanej generácii Y, ktorá sa narodila v rokoch 

1985-1995. 

 

"Majú svoje predstavy, ktoré sú iné oproti generáciám narodeným po druhej svetovej vojne. Dnešní mladí ľudia vyrastali v 

čase búrlivého kapitalizmu a sú zvyknutí na iný životný štandard. Nie vždy sú však pripravení odovzdať zamestnávateľovi 

prácu, ktorá bude mať vo finančnom vyjadrení takú hodnotu, akú očakávajú," objasnil. 

 

Ako ďalej priblížil, na akúkoľvek pracovnú pozíciu je potrebné aj dobré zaškolenie. Väčšia dôležitosť ako v minulosti sa u 

zamestnancov kladie na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. 

 

Zahraničie nie je riešením 

 

Spoločnosť zatiaľ nehľadá pracovnú silu v zahraničí. 

 

"V niektorých prípadoch to môže byť riešením, v Embracu by to však otvorilo ďalšie otázky, najmä v oblasti ubytovania a 

dopravy zamestnancov. Zatiaľ sa v takej situácii, aby toto riešenie bolo pre nás aktuálne, nenachádzame," uzavrel Kollár. 

 

Korporácia Embraco, člen skupiny Whirlpool, zamestnáva v Spišskej Novej Vsi vyše 2300 ľudí. Vyrába kompresory a 

kondenzačné jednotky pre domáce a komerčné chladenie. 

 

Na jar plánuje spoločnosť otvoriť na Spiši nové technologické centrum výskumu a vývoja. 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Neprofesionálni výtvarníci tvorili na tému Slovenského raja 

 [24hod.sk; 28/01/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/neprofesionalni-vytvarnici-tvorili-na-temu-slovenskeho-raja-cl490348.html 

 

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi si pre svojich návštevníkov pripravilo výstavu s názvom Jozef & Jozef. 

Je výsledkom uskutočneného plenéru, v ... 

 

http://www.24hod.sk/neprofesionalni-vytvarnici-tvorili-na-temu-slovenskeho-raja-cl490348.html
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Spišská Nová Ves 28. januára (TASR) – Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi si pre svojich návštevníkov 

pripravilo výstavu s názvom Jozef & Jozef. Je výsledkom uskutočneného plenéru, v rámci ktorého sa stretli 

neprofesionálni výtvarníci, aby vo svojich dielach zachytili Slovenský raj. 

 

Cieľom projektu bolo okrem rozvoja zručností amatérov priblížiť im aj tvorbu dvoch známych maliarov, ktorí významným 

spôsobom napomáhali vzrastu výtvarnej kultúry na Spiši. Účastníkom tak boli predstavené diela Jozefa Majkuta a Jozefa 

Hanulu, ich život a vplyv na spišské výtvarné umenie. 

 

Na chate Čingov v Slovenskom raji sa ešte v septembri minulého roka stretli umelci, ktorých viedla lektorka plenéru 

Jarmila Tarajčáková. "Prevažná väčšina výtvarníkov si aj vďaka priaznivému počasiu zgustla na téme Slovenského raja, 

pričom vzorom im bola tvorba Jozefa Majkuta," informovala v tejto súvislosti TASR Miriama Bukovinská zo Spišského 

osvetového strediska. 

 

Jozef Hanula bol podľa jej slov známy svojimi portrétmi významných osobností kultúrneho života a inšpiráciou na 

vytvorenie portrétov boli práve jeho diela. "Niektorí sa odvážili vyskúšať túto tému, pričom modelmi boli samotní účastníci. 

Daná problematika je však natoľko náročná, že si vyžaduje veľa výtvarnej zručnosti," vysvetlila s tým, že úspešne 

dokončiť portrét sa podarilo jednej účastníčke. 

 

Výstava ponúka návštevníkom 25 malieb vytvorených prevažne olejom alebo akrylom. Svojimi dielami sa im predstaví 

viac ako desať autorov. Výstava potrvá do 26. februára. Vstup je voľný. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Neprofesionálni výtvarníci tvorili na tému Slovenského raja 

 [teraz.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/neprofesionalni-vytvarnici-vystava-slove/240671-clanok.html 

 

Výstava ponúka návštevníkom 25 malieb vytvorených prevažne olejom alebo akrylom. 

 

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 

 

Spišská Nová Ves 28. januára (TASR) – Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi si pre svojich návštevníkov 

pripravilo výstavu s názvom Jozef & Jozef. Je výsledkom uskutočneného plenéru, v rámci ktorého sa stretli 

neprofesionálni výtvarníci, aby vo svojich dielach zachytili Slovenský raj. 

 

http://www.teraz.sk/regiony/neprofesionalni-vytvarnici-vystava-slove/240671-clanok.html
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Cieľom projektu bolo okrem rozvoja zručností amatérov priblížiť im aj tvorbu dvoch známych maliarov, ktorí významným 

spôsobom napomáhali vzrastu výtvarnej kultúry na Spiši. Účastníkom tak boli predstavené diela Jozefa Majkuta a Jozefa 

Hanulu, ich život a vplyv na spišské výtvarné umenie. 

 

Na chate Čingov v Slovenskom raji sa ešte v septembri minulého roka stretli umelci, ktorých viedla lektorka plenéru 

Jarmila Tarajčáková. "Prevažná väčšina výtvarníkov si aj vďaka priaznivému počasiu zgustla na téme Slovenského raja, 

pričom vzorom im bola tvorba Jozefa Majkuta," informovala v tejto súvislosti TASR Miriama Bukovinská zo Spišského 

osvetového strediska. 

 

Jozef Hanula bol podľa jej slov známy svojimi portrétmi významných osobností kultúrneho života a inšpiráciou na 

vytvorenie portrétov boli práve jeho diela. "Niektorí sa odvážili vyskúšať túto tému, pričom modelmi boli samotní účastníci. 

Daná problematika je však natoľko náročná, že si vyžaduje veľa výtvarnej zručnosti," vysvetlila s tým, že úspešne 

dokončiť portrét sa podarilo jednej účastníčke. 

 

Výstava ponúka návštevníkom 25 malieb vytvorených prevažne olejom alebo akrylom. Svojimi dielami sa im predstaví 

viac ako desať autorov. Výstava potrvá do 26. februára. Vstup je voľný. 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Neprofesionálni výtvarníci tvorili na tému Slovenský raj 

 [spis.korzar.sme.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Kultúra] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20445098/neprofesionalni-vytvarnici-tvorili-na-temu-slovensky-raj.html 

 

Spišské osvetové stredisko pripravilo výstavu s názvom Jozef & Jozef. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi si pre svojich návštevníkov pripravilo výstavu s 

názvom Jozef & Jozef. 

 

Je výsledkom uskutočneného plenéru, v rámci ktorého sa stretli neprofesionálni výtvarníci, aby vo svojich dielach zachytili 

Slovenský raj. 

 

Cieľom projektu bolo okrem rozvoja zručností amatérov priblížiť im aj tvorbu dvoch známych maliarov, ktorí významným  

spôsobom napomáhali vzrastu výtvarnej kultúry na Spiši. 

 

Účastníkom tak boli predstavené diela Jozefa Majkuta a Jozefa Hanulu, ich život a vplyv na spišské výtvarné umenie. 

 

Na chate Čingov v Slovenskom raji sa ešte v septembri minulého roka stretli umelci, ktorých viedla lektorka plenéru 

Jarmila Tarajčáková. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20445098/neprofesionalni-vytvarnici-tvorili-na-temu-slovensky-raj.html
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"Prevažná väčšina výtvarníkov si aj vďaka priaznivému počasiu zgustla na téme Slovenského raja, pričom vzorom im 

bola tvorba Jozefa Majkuta," informovala Miriama Bukovinská zo Spišského osvetového strediska. 

 

Jozef Hanula bol podľa jej slov známy svojimi portrétmi významných osobností kultúrneho života a inšpiráciou na 

vytvorenie portrétov boli práve jeho diela. 

 

"Niektorí sa odvážili vyskúšať túto tému, pričom modelmi boli samotní účastníci. Daná problematika je však natoľko 

náročná, že si vyžaduje veľa výtvarnej zručnosti," vysvetlila s tým, že úspešne dokončiť portrét sa podarilo jednej 

účastníčke. 

 

Výstava ponúka návštevníkom 25 malieb vytvorených prevažne olejom alebo akrylom. Svojimi dielami sa im predstaví 

viac ako desať autorov. 

 

Výstava potrvá do 26. februára. Vstup je voľný. 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  Rozhodol Tábi v predĺžení, dva body sú málo 

 [topolcanyinfo.sme.sk; 28/01/2017; Jaroslav Šupa ; Zaradenie: Topoľčany / Šport] 

https://topolcanyinfo.sme.sk/c/20444905/rozhodol-tabi-v-predlzeni-dva-body-su-malo.html 

 

Topoľčany si proti martinskej rezerve pripísal na konto len dva body, hoci tabuľkové postavenie velilo hosťom zabodovať 

naplno. 

 

Martin B – Topoľčany 4:5pp (1:1, 2:2, 1:1 – 0:1) 

 

Hostia ako favorit stretnutia vstúpil lepšie do zápasu a po peknej kombinačnej akcii počas presilovky otvoril skóre Tábi – 

0:1. Domáci sa snažili hosťom vyrovnať herne a v 14. minúte Brveník vrátil Martin späť do zápasu gólom na 1:1. 

 

V prostrednej časti, ktorá aj na strely bola najvyrovnanejšia, sa hostia opäť ujali vedenia. Kalináč poslal Topoľčany v 26. 

minúte do vedenia 2:1, o päť minút Gašparovič zvyšoval na 3:1. Domáci ale už o 25 sekúnd skorigovali náskok hostí na 

3:2, aby Bednarčík len 35 sekúnd pred záverom tretiny vyrovnal a vrátil domácich späť do boja o body. 

 

V tretej tretine mali hostia prevahu, ale nedarilo sa im prekonať Orčíka v bránke Martina. A tak prišiel trest v 58. minúte, 

kedy Burzík poslal domácich po prvýkrát do vedenia. Po vhodenom buly stačilo hosťom len sedem sekúnd a Tábi svojim 

druhým gólom poslal zápas do predĺženia – 4:4. 

 

V predĺžení Topoľčany ubránili dvojminútové oslabenie a v poslednej minúte po akcii Podstavka zariadil víťazstvo Tábi, 

ktorý tak dosahuje hetrik. 

https://topolcanyinfo.sme.sk/c/20444905/rozhodol-tabi-v-predlzeni-dva-body-su-malo.html
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Góly: 14. I. Brveník, 31. M. Dírer, 40. Ch. Bednarčík, 58. J. Burzík – 10., 58. a 65. L. Tábi, 26. M. Kalináč, 31. J. 

Gašparovič. Rozhodovali Tornay – Šoltés, Štofančík, vylúčenia 3:6 na dve minúty, vyššie tresty: 28. Bystričan 

(Topoľčany) – 10 minút za nešportové správanie, presilovky 0:1, oslabenia 0:0, 46 divákov. HC: Komžík – Ďurčo, Hain, 

Hrudík, Ficel, Nitriansky, Bystričan, Duran – Podstavek, Kalináč, Kluka – Berák, Klenko, Priganc – Tábi, Laššo, Pekarčík 

– Gašparovič, Šťastný, Hudec, tréner Ľ. Hurtaj. 

 

Slovo po zápase: 

 

Ľubomír Hurtaj (tréner): V Martine sme zbytočne stratili bod laxnou hrou pred našou bránkou a nemohúcnosťou, priam 

lajdáckosťou, v zakončeniach. Okrem strelených gólov sme mohli pridať minimálne ďalších päť, ale chýbal nám aj dôraz. 

Gólové situácie hráči veľmi zle riešili, k zakončeniam pristupovali ľahkovážne, čo nás stalo bod. S poslednými dvomi 

zápasmi proti súperom z dna tabuľky nemôžem byť absolútne spokojný. Aj preto hneď po zápase sme mali sedenie s 

hráčmi a verím, že na zápas proti Spišskej Novej Vsi vykorčuľuje to mužstvo, ktoré dokázalo odohrať vyrovnané partie 

proti špičke prvej ligy. 

 

Ostatné výsledky 48. kola: Pov. Bystrica – Detva 3:5, Michalovce – Skalica 6:4, Trnava – Prešov 0:4, Sp. Nová Ves mala 

voľno. 

 

Už zajtra o 17.00 hod. hostia Topoľčany na domácom ľade Spišskú Novú Ves. 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Zima ako v ruskom filme: Takéto teploty nás čakajú dnes v noci 

 [24hod.sk; 28/01/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/zima-ako-v-ruskom-filme-taketo-teploty-nas-cakaju-dnes-v-noci-cl490317.html 

 

Slovensko dnes čaká mrazivá noc. Teplota na niektorých miestach klesne až na -20 stupňov Celzia. Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pred nízkymi ... 

 

Bratislava 28. januára (TASR) - Slovensko dnes čaká mrazivá noc. Teplota na niektorých miestach klesne až na -20 

stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pred nízkymi teplotami výstrahu 1. a 2. stupňa, 

ktorá potrvá od dnešnej 20.00 h do nedele (29.1.) do 09.00 h. 

 

Prvý stupeň výstrahy platí pre okresy stredného, východného a časti západného Slovenska. Meteorológovia tu očakávajú 

dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od -15 do -18 stupňov Celzia. O niečo mrazivejšia má byť v noci v okresoch 

Zvolen, Detva, Brezno, Poprad, Revúca, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves a Banská Bystrica, kde sa predpokladá 

dosiahnutie minimálnej teploty až do -20 stupňov Celzia. 

 

http://www.24hod.sk/zima-ako-v-ruskom-filme-taketo-teploty-nas-cakaju-dnes-v-noci-cl490317.html
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Mrazivú noc očakáva SHMÚ aj z nedele na pondelok (30.1.). 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Zima ako v ruskom filme: Takéto teploty nás čakajú dnes v noci 

 [teraz.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.teraz.sk/slovensko/shmu-dnesna-noc-bude-mraziva-teplo/240643-clanok.html 

 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pred nízkymi teplotami výstrahu 1. a 2. stupňa, ktorá potrvá od 

dnešnej 20.00 h do nedele (29.1.) do 09.00 h. 

 

Ilustračné foto Foto: TASR/AP 

 

Bratislava 28. januára (TASR) - Slovensko dnes čaká mrazivá noc. Teplota na niektorých miestach klesne až na -20 

stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pred nízkymi teplotami výstrahu 1. a 2. stupňa, 

ktorá potrvá od dnešnej 20.00 h do nedele (29.1.) do 09.00 h. 

 

Prvý stupeň výstrahy platí pre okresy stredného, východného a časti západného Slovenska. Meteorológovia tu očakávajú 

dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od -15 do -18 stupňov Celzia. O niečo mrazivejšia má byť v noci v okresoch 

Zvolen, Detva, Brezno, Poprad, Revúca, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves a Banská Bystrica, kde sa predpokladá 

dosiahnutie minimálnej teploty až do -20 stupňov Celzia. 

 

Mrazivú noc očakáva SHMÚ aj z nedele na pondelok (30.1.). 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  Noc bude opäť mrazivá, miestami teplota klesne až na -20 

 [domov.sme.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Domov] 

https://domov.sme.sk/c/20445076/noc-bude-opat-mraziva-miestami-teplota-klesne-az-na-20.html 

 

Prvý stupeň výstrahy pred nízkymi teplotami platí pre okresy stredného, východného a časti západného Slovenska. 

 

BRATISLAVA. Slovensko dnes čaká mrazivá noc. Teplota na niektorých miestach klesne až na -20 stupňov Celzia. 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pred nízkymi teplotami výstrahu 1. a 2. stupňa, ktorá potrvá od 

dnešnej 20.00 h do nedele (29.1.) do 09.00 h. 

 

http://www.teraz.sk/slovensko/shmu-dnesna-noc-bude-mraziva-teplo/240643-clanok.html
https://domov.sme.sk/c/20445076/noc-bude-opat-mraziva-miestami-teplota-klesne-az-na-20.html
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Prvý stupeň výstrahy platí pre okresy stredného, východného a časti západného Slovenska. Meteorológovia tu očakávajú 

dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od -15 do -18 stupňov Celzia. O niečo mrazivejšia má byť v noci v okresoch 

Zvolen, Detva, Brezno, Poprad, Revúca, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves a Banská Bystrica, kde sa predpokladá 

dosiahnutie minimálnej teploty až do -20 stupňov Celzia. 

 

Mrazivú noc očakáva SHMÚ aj z nedele na pondelok (30.1.). 

 

Späť na obsah 

 

1.40.  Tím treťoligového lídra doplnila jedna staronová tvár 

 [dolnyzemplin.korzar.sme.sk; 28/01/2017; Róbert Andrejov ; Zaradenie: Dolný Zemplín Korzár / Šport] 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20444563/tim-tretoligoveho-lidra-doplnila-jedna-staronova-tvar.html 

 

Viac ako týždeň sú už v príprave na jarnú časť futbalisti Slavoja Trebišov. 

 

TREBIŠOV. Zimná zaberačka potrvá presne dva mesiace a v rámci nej odohrajú aj poriadnu porciu prípravných zápasov. 

Dokopy ich majú naplánovaných až trinásť. 

 

Na tréningy do Maďarska 

 

Jeden už majú za sebou, a to proti najsilnejšiemu súperovi zo všetkých. 

 

V stredu ich preverili prvoligové Michalovce, ktorým podľahli 1:3, keď ich jediný gól zaznamenal Matúš Lorinčák. 

 

"Bol to jednoznačný zápas. Michalovčania boli jasne lepší pohybovo a vzhľadom na priebeh sme dosiahli ešte celkom 

prijateľný výsledok. Ani ma to neprekvapuje, lebo my trénujeme iba týždeň a ihrisko sme ešte ani nevideli. Hráči MFK 

Zemplín sú už niekde inde," vyjadril sa Martin Urban, kormidelník Slavoja. 

 

Treťoligista začal prípravu iba v stredu 18. januára. 

 

"Každú sobotu a stredu budeme hrať zápasy. Od pondelka budeme mať k dispozícii dvakrát do týždňa aj umelú trávu v 

maďarskom Sátoraljaújhely," prezradil Urban. 

 

Nechcú klesnúť nižšie 

 

Keďže Trebišovčania stále nedisponujú ihriskom s umelou trávou (vyrásť by však malo do leta), takmer všetky súboje 

odohrajú vonku. 

 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20444563/tim-tretoligoveho-lidra-doplnila-jedna-staronova-tvar.html
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"Otestujú nás kvalitní súperi, väčšinou druholigisti, či už Spišská Nová Ves, Lipany, Bardejov alebo košické celky VSS a 

Lokomotíva. Takýchto súperov som si sám želal, aby nás poriadne preverili," uviedol lodivod Slavoja. 

 

Do zimnej prípravy Zemplínčanov sa s výnimkou zraneného Mareka Olaha zapojili všetci hráči jesenného kádra, ktorých 

doplnila jedna staronová tvár – krajný obranca Adam Patkanóci, ktorý naposledy pôsobil vo Veľkom Horeši. 

 

"Nechcem silou-mocou posilňovať, aj keď by som bol rád, keby prišiel nejaký hráč, ktorý bude kvalitnejší ako máme." 

Urban netají, že chce s Trebišovom postúpiť do druhej ligy. "Bol by som zlý tréner, ak by som to po tej vydarenej jeseni 

nechcel. Súperov však nepodceňujeme, hlavne Vyšné Opátske sa posilňuje. Určite nechceme v tabuľke klesnúť nižšie," 

uzavrel tréner. 

 

Späť na obsah 

 

1.41.  Úprimné priznanie jednej mamy: V detstve ma nezvládali rodičia ani učitelia a dnes robí 

to isté moja dcéra! 

 [casprezeny.azet.sk; 28/01/2017; Ivana Adamcová ; Zaradenie: Čas pre ženy] 

http://casprezeny.azet.sk/clanok/124918/uprimne-priznanie-jednej-mamy-v-detstve-ma-nezvladali-rodicia-ani-ucitelia-a-dnes-robi-to-

iste-moja-dcera 

 

Keď som bola malá, pamätám si, že som mala obrovské záchvaty zlosti. Hádzala som sa o zem a bolo mi jedno, čo si o 

mne kto pomyslí. Mojim rodičom zjavne nie. 

 

Máriu mali všetci za problémové dieťa. (ilustračné foto) Galéria (3) 

 

Zobraziť celúgalériu 

 

Tí napríklad odo mňa doslova utekali, aby sa nemuseli priznať, že som ich dieťa. A ja som vstala a hodila som sa znova o 

zem pri nich. Neviem si spomenúť, prečo som to robila. Len si pamätám ten veľký pretlak zlosti, ktorý som cítila. 

 

Stále mi vraveli, že som zlé dieťa, že si so mnou nevedia rady a so známymi si o mne šuškali. Na škole som sa 

automaticky zaradila medzi problémových žiakov. Vedela som, že pre učiteľku som nenapraviteľný prípad, a tak som sa 

ani nesnažila. Vopred ma odpísala. 

 

Hrozilo, že ma naši v puberte dajú do polepšovne, aspoň sa mi tým stále vyhrážali, ale, našťastie, som  sa tomu vyhla. I 

keď v určitú dobu som mala pocit, že by mi tam bolo lepšie. 

 

http://casprezeny.azet.sk/clanok/124918/uprimne-priznanie-jednej-mamy-v-detstve-ma-nezvladali-rodicia-ani-ucitelia-a-dnes-robi-to-iste-moja-dcera
http://casprezeny.azet.sk/clanok/124918/uprimne-priznanie-jednej-mamy-v-detstve-ma-nezvladali-rodicia-ani-ucitelia-a-dnes-robi-to-iste-moja-dcera
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Dnes som mamou malej dcérky a tá je rovnaká nerváčka ako ja. Strašne ma vytáča, keď sa hádže o zem, začne 

rozhadzovať veci, hrýzť a biť všetkých okolo. Myslím si, že niečo podedila z mojej prudkej povahy a niečo som na ňu 

preniesla tým, že ju sama nezvládam. Začala som však s ňou chodiť k psychologičke, ktorá nám, dúfam, pomôže. 

 

Mária zo Spišskej Novej Vsi 

 

Kedysi sa hádzala o zem, dnes robí to isté jej dcéra. 

 

Kedy vyhľadať pre dieťa odbornú pomoc 

 

1. Sústredí sa na náhodné a nevýznamné detaily, pracuje nedbanlivo a s chybami. 

 

2. Neudrží pozornosť ani pri hre, nieto ešte pri úlohe. 

 

3. Niekedy akoby nevnímalo, čo mu hovoríme. 

 

4. Nepočúva inštrukcie, je roztržité, čo vytvára dojem opozičného konania, ale skôr ide o nedostatočné porozumenie 

inštrukcií. 

 

5. Nie je schopné ani elementárne plánovať prácu a odpočinok. 

 

6. Vyhýba sa náročnejším úlohám vyžadujúcim intelektuálnu námahu. 

 

7. Často stráca a zabúda veci. 

 

8. Rýchlo a unáhlene reaguje na podnety, chýba mu schopnosť počítať do desať. 

 

9. Zabúda plniť úlohy a povinnosti, aj po opakovanej požiadavke. Deti nás vedia občas poriadne vytáčať. Dôležité je 

zachovať kľud. 

 

Hyperaktívne dieťa 

 

1. Neobsedí, krúti sa, hrá sa s prstami. 

 

2. Pobehuje v triede pri vyučovaní alebo tam, kde to nie je vhodné. 

 

3. Hojdá sa na stoličke aj napriek zákazu doma i v škole. 
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4. Nevydrží pri pokojných, tichých hrách. 

 

5. Vystihuje ho označenie "akoby mal vrtuľku", akoby ho stále niečo popoháňalo. 

 

6. Neustále rozpráva, pýta sa, nepočká na odpoveď. 

 

Impulzívne dieťa 

 

1. Odpovedá skôr, ako si vypočuje celú otázku. 

 

2. Nevydrží čakať, až naň príde rad, odbieha alebo provokuje. 

 

3. Vnucuje sa a obracia na seba pozornosť, rozpráva bez vyzvania, pletie sa do vecí, do ktorých ho nič nie je. 

 

Zdroj - babyweb.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.42.  V Embraco Slovakia pretrváva dopyt po kvalitných zamestnancoch 

 [hlavnespravy.sk; 28/01/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/v-embraco-slovakia-pretrvava-dopyt-po-kvalitnych-zamestnancoch/890868 

 

Spišská Nová Ves 28. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) 

 

Aj vo firme Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi pretrváva dopyt po kvalitných zamestnancoch. Od začiatku roka 

2016 sa v spoločnosti pri náboroch zamerali na pozíciu operátorov. Pre TASR to potvrdil manažér oddelenia ľudských 

zdrojov z Embraco Slovakia Roman Kollár. 

 

Ilustračné foto 

 

Spoločnosť pri hľadaní vhodných zamestnancov oslovila nielen uchádzačov v okrese Spišská Nová Ves, ale na celom 

Spiši aj v susedných regiónoch. "S aktuálnym stavom sme v súčasnosti vzhľadom na situáciu na trhu spokojní a v tejto 

súvislosti robíme všetko pre to, aby aj podmienky a odmeňovanie vo firme boli od tohto roku na ešte vyššej úrovni ako 

doteraz," povedal Kollár. 

 

Problém s nedostatkom vhodných uchádzačov o prácu vidí Kollár aj v takzvanej generácii Y, ktorá sa narodila v rokoch 

1985-1995. "Majú svoje predstavy, ktoré sú iné oproti generáciám narodeným po druhej svetovej vojne. Dnešní mladí 

ľudia vyrastali v čase búrlivého kapitalizmu a sú zvyknutí na iný životný štandard. Nie vždy sú však pripravení odovzdať 

zamestnávateľovi prácu, ktorá bude mať vo finančnom vyjadrení takú hodnotu, akú očakávajú," objasnil. Ako ďalej 

http://www.hlavnespravy.sk/v-embraco-slovakia-pretrvava-dopyt-po-kvalitnych-zamestnancoch/890868
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priblížil, na akúkoľvek pracovnú pozíciu je potrebné aj dobré zaškolenie. Väčšia dôležitosť ako v minulosti sa u 

zamestnancov kladie na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. 

 

Spoločnosť zatiaľ nehľadá pracovnú silu v zahraničí. "V niektorých prípadoch to môže byť riešením, v Embracu by to však 

otvorilo ďalšie otázky, najmä v oblasti ubytovania a dopravy zamestnancov. Zatiaľ sa v takej situácii, aby toto riešenie 

bolo pre nás aktuálne, nenachádzame," uzavrel Kollár. 

 

Korporácia Embraco, člen skupiny Whirlpool, zamestnáva v Spišskej Novej Vsi vyše 2300 ľudí. V tomto roku si 

slovenská pobočka pripomenie 20. výročie svojho založenia. Vyrába kompresory a kondenzačné jednotky pre domáce a 

komerčné chladenie. Na jar plánuje spoločnosť otvoriť na Spiši nové technologické centrum výskumu a vývoja. 

 

Späť na obsah 

 

1.43.  Pripravte sa na skutočne mrazivú noc: Teplota klesne hlboko pod nulu 

 [topky.sk; 28/01/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/10/1605111/Pripravte-sa-na-skutocne-mrazivu-noc--Teplota-klesne-hlboko-pod-nulu 

 

BRATISLAVA - Slovensko dnes čaká mrazivá noc. Teplota na niektorých miestach klesne až na -20 stupňov Celzia. 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pred nízkymi teplotami výstrahu 1. a 2. stupňa, ktorá potrvá od 

dnešnej 20.00 h do nedele (29.1.) do 09.00 h. 

 

Prvý stupeň výstrahy platí pre okresy stredného, východného a časti západného Slovenska. Meteorológovia tu očakávajú 

dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od -15 do -18 stupňov Celzia. O niečo mrazivejšia má byť v noci v okresoch 

Zvolen, Detva, Brezno, Poprad, Revúca, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves a Banská Bystrica, kde sa predpokladá 

dosiahnutie minimálnej teploty až do -20 stupňov Celzia. Mrazivú noc očakáva SHMÚ aj z nedele na pondelok (30.1.). 

 

Späť na obsah 

 

1.44.  Meteorológovia vystríhajú pred silnými nočnými mrazmi 

 [tvnoviny.sk; 28/01/2017; BRATISLAVA/ TASR ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1856308 

 

Mrazivú noc očakáva SHMÚ aj z nedele na pondelok (30.1.). 

 

Mráz - ilustračné foto. Foto: TASR 

 

Slovensko dnes čaká mrazivá noc. Teplota na niektorých miestach klesne až na -20 stupňov Celzia. Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pred nízkymi teplotami výstrahu 1. a 2. stupňa, ktorá potrvá od dnešnej 

20.00 h do nedele (29.1.) do 09.00 h. 

http://www.topky.sk/cl/10/1605111/Pripravte-sa-na-skutocne-mrazivu-noc--Teplota-klesne-hlboko-pod-nulu
http://www.tvnoviny.sk/a/1856308
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Prvý stupeň výstrahy platí pre okresy stredného, východného a časti západného Slovenska. Meteorológovia tu očakávajú 

dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od -15 do -18 stupňov Celzia. 

 

O niečo mrazivejšia má byť v noci v okresoch Zvolen, Detva, Brezno, Poprad, Revúca, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová 

Ves a Banská Bystrica, kde sa predpokladá dosiahnutie minimálnej teploty až do -20 stupňov Celzia. 

 

Mrazivú noc očakáva SHMÚ aj z nedele na pondelok (30.1.). 

 

Späť na obsah 

 

1.45.  V predohrávke 29.kola Eurovia SBL Iskra Svit v derby stretnutí so Spišskou Novou Vsou 

uštedrila Spišiakom nečakaný debakel v pomere 103:60 

 [hlavnespravy.sk; 28/01/2017; HSP/Foto: Anton Holienčin ; Zaradenie: Šport] 

http://www.hlavnespravy.sk/v-predohravke-29-kola-eurovia-sbl-iskra-svit-v-derby-stretnuti-so-spisskou-novou-vsou-ustedrila-spisiakom-

necakany-debakel-v-pomere-10360/890842 

 

Banská Bystrica 28.januára 2017 (HSP/Foto: Anton Holienčin) 

 

Basketbalová Eurovia SBL najvyššia domáca súťaž po včerajšej predohrávke 29.kola BK Iskra Svit – BK 04 AC LB 

Spišská Nová Ves 103:60 pokračuje dnes zostávajúcimi stretnutiami BK Levickí Patrioti Levice – MBK Karlovka 

Bratislava, MBK Handlová – MBK Rieker Com Therm Komárno a BC Prievidza – MBK Lučenec a KB Košice – MBK SPU 

Nitra odohrajú v náhradnom termíne v Košiciach v Angels aréne až 1.apríla o 19,00 hod, nakoľko v Nitre zaúradovala 

chrípková epidémia. 

 

Basketbalistov MBK Rieker Com Therm Komárno po prehre rozdielom jediného bodu 89:90 na palubovke Hant arény v 

Bratislave s BK Inter Bratislava čaká dnes ďalšia zaťažkávacia skúška na palubovke Športovej haly v Handlovej s 

domácim ambicióznym družstvom MBK Handlová, s ktorou majú síce lepšiu bilanciu vzájomných stretnutí v tejto sezóne, 

ale to nemusí dnes platiť. Handlovčania sa herne zlepšujú od zápasu k zápasu a hoci majú bilanciu po 28.kole 13 výhier 

a 13 prehier nemožno ich vôbec podceňovať. Na snímke z tohto duelu vidieť Sinišu Biliča (11) s loptou pri útočnej akcii 

na kôš Interu Bratislava. V obrannej pozícií vidieť až trojicu brániacich basketbalistov Interu v žlto-čiernych dresoch 

Páleníka, Hofericu a Vlahoviča. Akciu sleduje Roman Vido spoluhráč Sinišu Biliča z Komárna (na snímke prvý zľava v 

červenom drese). 

 

Dnes okrem spomínanej dvojice zápasov v Leviciach a v Handlovej je v Prievidza dohrávka BC Prievidza – MBK Lučenec 

o 18,00 hod. Škoda, že obidva bývalé banícke kluby sa nedohodli na začiatkoch odohratia spomínaných dvoch 

zápasoch, pretože do Handlovej mohli vycestovať aj fanúšikovia z Prievidze, pretože po nie príliš presvedčivých 

http://www.hlavnespravy.sk/v-predohravke-29-kola-eurovia-sbl-iskra-svit-v-derby-stretnuti-so-spisskou-novou-vsou-ustedrila-spisiakom-necakany-debakel-v-pomere-10360/890842
http://www.hlavnespravy.sk/v-predohravke-29-kola-eurovia-sbl-iskra-svit-v-derby-stretnuti-so-spisskou-novou-vsou-ustedrila-spisiakom-necakany-debakel-v-pomere-10360/890842
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výsledkoch v európskom FIBA cupe klesol divácky záujem a návštevy na extraligovej súťaži Eurovia SBL oproti minulým 

mesiacom značne poklesli. 

 

Predohrávka 29.kola: 

 

BK ISKRA SVIT – BK 04 AC Spišská Nová Ves 103:60 (54 : 37) 

 

Body zaznamenali – Iskra Svit : Šoutvin 28/2, Gonzales 22/2, Fleming 17, Jankovič 16/4, Bachan 6 ( Belavý 9/1, Sarna 2, 

Findura 2, Kubaský 1) – Henry 19/1, Lenárt 11/3, Šolevič 11, Antoni 6, Juríček 2 (M.Majerčák 5/1, Krajňák 3/1, Muránsky 

3/1, Osvald 0, Slivka 0). Fauly: 18 – 21, trestné hody: 19/16 – 11/9, trojky: 23/9 – 21/7. 5 osobných chýb: M.Majerčák 

(Spišská Nová Ves). Pred 800 divákmi rozhodovali: Brziak, Karniš, Perečinský. 

 

Dnešný program 29.kola Eurovia SBL – sobota 28.januára: 

 

MBK LEVICKÍ PATRIOTI LEVICE – MBK KARLOVKA BRATISLAVA (Športová hala Levice, začiatok o 18,00 hod., 

rozhodujú: Doušek, Bara, Bartoš). Doterajšie výsledky v prebiehajúcej sezóne 2016/2017: doma 76:83 (v 7.kole – 

5.novembra 2016), vonku 76:66 (v 18.kole –14.novembra 2016). 

 

MBK HANDLOVÁ – MBK RIEKER COM THERM KOMÁRNO (Športová hala MBK Handlová, začiatok o 18,00 hod, 

rozhodujú : Igor Pipíška, Holländer, Kurpáš. Doterajšie výsledky v prebiehajúcej sezóne 2016/2017: doma 81:91 (v 7.kole 

– 5.novembra 2016), vonku: 59 : 96 ( v 18.kole – 14.novembra 2016). 

 

BC PRIEVIDZA – MBK LUČENEC (Športová hala Prievidza – Niké aréna, začiatok o 18,00 hod., rozhodujú: Ženiš, 

Turček, Sirocký). Doterajšie výsledky v prebiehajúcej sezóne 2016 / 2017: vonku: 104 : 101 (v 7.kole – 4.novembra 

2016). 

 

KB KOŠICE – MBK SPU NITRA – odložili, po vzájomnej dohode klubov hrá sa 1.apríla 2017 o 19,00 hod. Družstvo hostí 

spod Zobora pre vírusové ochorenie chrípky nemohli v pôvodnom termíne pricestovať na zápas do Košíc. 

 

Jozef Cvajniga 

 

Späť na obsah 

 

1.46.  V basketbalovej Eurovia SBL v 29.kole nečakaná prehra Handlovej pod domácimi košmi 

s Komárnom 87 : 96 

 [hlavnespravy.sk; 28/01/2017; HSP/Foto: Karol Szép ; Zaradenie: Šport] 

http://www.hlavnespravy.sk/v-basketbalovej-eurovia-sbl-v-29-kole-necakana-prehra-handlovej-pod-domacimi-kosmi-s-komarnom-87-

96/891017 

http://www.hlavnespravy.sk/v-basketbalovej-eurovia-sbl-v-29-kole-necakana-prehra-handlovej-pod-domacimi-kosmi-s-komarnom-87-96/891017
http://www.hlavnespravy.sk/v-basketbalovej-eurovia-sbl-v-29-kole-necakana-prehra-handlovej-pod-domacimi-kosmi-s-komarnom-87-96/891017
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Banská Bystrica 28.januára 2017 (HSP/Foto: Karol Szép) 

 

Najvyššia basketbalová súťaž mužov na Slovensku Eurovia SBL pokračovala 29.kolom základnej časti. Súboj KB Košice 

– MBK SPU Nitra odložili, nakoľko Nitranov trápi chrípkový vírus a tak po dohode obidvoch klubov zápas odložili na 

neskorší termín. 

 

Basketbalisti MBK Lučenec kráčajú od prehry k prehrám hlavne na palubovkách svojich súperov. V 29.kole podľahli 

hladko BC Prievidza 70:89 a predtým aj v Leviciach domácim basketbalistom BK Levickí Patrioti Levice 77:91, z ktorého 

je aj táto snímka. Proti domácemu pivotmanovi Žarkovi Djuričovi (č.44) v žltom drese sa ťažko presadzoval hráč hostí z 

Lučenca Milič Blagojevič (č.24). Akcii celkom vľavo prizerá jeho spoluhráč Branislav Pipíška (č.20). 

 

V zostávajúcich súbojoch sa zrodilo prekvapenie v súboji MBK Handlová – MBK Rieker Com Therm Komárno na účet 

domácich, ktorí krok iba v prvých 20-tich minútach. Potom už hostia zo Žitného ostrova držali pevne opraty vo svojich 

rukách a tesne 9-bodové víťazstvo udržali taktickou umnou hrou až dokonca. Ďalšie dva duely sa skončili presvedčivým 

víťazstvom Prievidze s Lučencom 89:70 a BK Levickí Piráti Levice si zgustli na bratislavskej Karlovke, ktorú poslali 

domov s debaklom 93:55. 

 

Prehľad výsledkov 29.kola Eurovia SBL – sobota 28.januára: 

 

BC PRIEVIDZA – MBK LUČENEC 89 : 70 (41:30) 

 

Body zaznamenali – BC Prievidza : Damičanin 21/4, Jones 19/3, Korner 17/1, Marič 10/1, Batina 2 ( Jašš 10/2, 

Milovanovič 6, Ihring 4) – MBK Lučenec : Blagojevič 21/3, Davis 19/2, Rountree 10/2, Pressley 9, B.Pipíška 4 (Storey 6, 

Zorvan 1, Jackuliak 0). Fauly: 12 – 12, trestné hody: 7/4 – 15/9, trojky: 35/11 – 23/7. Rozhodovali: Ženiš, Turček, Sirocký. 

 

BK LEVICKÍ PATRIOTI LEVICE – MBK KARLOVKA BRATISLAVA 93 : 55 (45:33) 

 

Body zaznamenali – Levice : Djurič 17/2, Josipovič 16, Nofflet 10, Musil 8, Summers 8 (Krajčovič 7/1, Klár 0, Danielič 0, 

M.Marchyn 0) – Karlovka Bratislava : Kožár 12/2, Podhorský 11/3, Doležaj 11, Židzik 9, Brliť 6 (Bečarík 2, Stránsky 2, 

Galád 2, Halmeš 0, Lehman 0). Fauly: 15 – 24, trestné hody: 29/25- 13/8, trojky: 14/4 – 27/15. Rozhodovali: Doušek, 

Bara, Bartoš. 

 

MBK HANDLOVÁ – MBK RIEKER COM THERM KOMÁRNO 87 : 96 (42: 49) 

 

Body zaznamenali – Handlová : Sedmák 30/1, Nenad Miloševič 14/3, Despotovič 6/2, Stria 5/1, Gudžič 5/1 (Božovič 13, 

Zejak 7/2, Stamenkovič 5, Haviar 2) Komárno : Bilič 24/5, Tomič 19/1, Vido 10, Halada 5/1, Langston 5 (Djordjevič 15/3, 
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Cobb 14/2, Bojanovský 4). Fauly: 21 – 19, trestné hody: 15/11 – 23/18, trojky: 27/10 – 19/12. Rozhodovali: Igor Pipíška, 

Holländer, Kurpáš. 

 

Poradie po 29.kole: 

 

1.Košice 48 bodov (22/4), 2. Inter Bratislava 46 bodov (20/6), 3. Levice 45 bodov (19/7), 4. Prievidza 42 bodov (18/6), 5. 

Svit 40 bodov (13/14), 6. Handlová 40 bodov (13/14), 7. Komárno 38 bodov (13/12), 8. Lučenec 35 bodov (10/15), 9. 

Karlovka Bratislava 34 bodov (8/18), 10. Spišská Nová Ves 31 bodov (4/23), 11. Nitra 27 bodov (2/23). 

 

Jozef Cvajniga 

 

Späť na obsah 

 

1.47.  Zima ako v ruskom filme: Takéto teploty nás čakajú dnes v noci 

 [dobrenoviny.sk; 28/01/2017; tasr ] 

http://pocasie.dobrenoviny.sk/c/92076/zima-ako-v-ruskom-filme-taketo-teploty-nas-cakaju-dnes-v-noci 

 

tasr 

 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pred nízkymi teplotami výstrahu 1. a 2. stupňa, ktorá potrvá od 

dnešnej 20.00 h do nedele (29.1.) do 09.00 h. 

 

Bratislava 28. januára (TASR) - Slovensko dnes čaká mrazivá noc. Teplota na niektorých miestach klesne až na -20 

stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pred nízkymi teplotami výstrahu 1. a 2. stupňa, 

ktorá potrvá od dnešnej 20.00 h do nedele (29.1.) do 09.00 h. 

 

Prvý stupeň výstrahy platí pre okresy stredného, východného a časti západného Slovenska. Meteorológovia tu očakávajú 

dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od -15 do -18 stupňov Celzia. O niečo mrazivejšia má byť v noci v okresoch 

Zvolen, Detva, Brezno, Poprad, Revúca, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves a Banská Bystrica, kde sa predpokladá 

dosiahnutie minimálnej teploty až do -20 stupňov Celzia. 

 

Mrazivú noc očakáva SHMÚ aj z nedele na pondelok (30.1.). 

 

Späť na obsah 

 

1.48.  Slovenská katolícka charita si v tomto roku pripomína 90 rokov svojej činnosti 

 [Rádio Lumen, 17:30; Infolumen; 28/01/2017;  Monika Majerová; Zaradenie: z domova] 

 

http://pocasie.dobrenoviny.sk/c/92076/zima-ako-v-ruskom-filme-taketo-teploty-nas-cakaju-dnes-v-noci
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Monika Majerová, moderátorka: "Slovenská katolícka charita si v tomto roku pripomína 90 rokov svojej činnosti. 

Zameraná je na pomoc núdznym na Slovensku aj v zahraničí. Jedným z podujatí, ktorým si pripomenie toto významné 

jubileum, je aj ples Slovenskej katolíckej charity, ktorý sa koná práve dnes v Redute v Spišskej Novej Vsi. Spoločný 

program sa začal o 16:00 hodine svätou omšou v Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Celebroval ju prezident charity 

a spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Pozvanie na ples prijali okrem zamestnancov aj niekoľkí bývalí riaditelia 

diecéznych charít, predstavitelia samosprávy a partnerských organizácií." 

 

Späť na obsah 

 

1.49.  Bratislava, Slovensko: Výdaj potravín po záruke viazne 

 [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 28/01/2017;  Júlia Zelenková; Zaradenie: z domova] 

 

Ľuboš Sarnovský, moderátor: "Tisíce ton potravín, ktorým nič nie je, končia každý rok v odpadkových košoch. Dôvod – 

prekročili dátum minimálnej trvanlivosti." 

 

Lucia Barmošová, moderátorka: "Zmenu má priniesť zákon, ktorý od začiatku tohto roka obchodníkom umožňuje darovať 

jedlo po záruke. O povolenie zatiaľ požiadalo 5 organizácií." 

 

Ľuboš Sarnovský: " Lenže výdaj takýchto potravín sa zatiaľ ani len nerozbehol." 

 

Júlia Zelenková, redaktorka: "Pobočku katolíckej charity v Spišskej Novej Vsi tento týždeň zaregistrovali na potravinovej 

a veterinárnej správe. Teoreticky by tak mohli spustiť výdaj potravín po záruke, no zatiaľ s tým nezačali. Nie je im totiž 

jasné ako majú ďalej postupovať a ako sa darcovia o nich dozvedia." 

 

Ján Michalský, hovorca Slovenskej katolíckej charity: "Neexistuje zoznam, na ktorom by sme už figurovali ako oprávnený 

poberateľ vo vzťahu k nejakým obchodným reťazcom, alebo maloobchodným predajniam." 

 

Júlia Zelenková: "Ministerstvo pôdohospodárstva im ale odkazuje – máte to výlučne vo svojej réžii." 

 

Vladimír Machalík, hovorca ministerstva pôdohospodárstva (telefonát): "Po obdržaní potvrdenia o registrácii je už čisto na 

charitatívnych organizáciách a na ich iniciatíve, aby komunikovali s reťazcami alebo prípadne reštauráciami." 

 

Júlia Zelenková: "Ryža, cestoviny, suché strukoviny, ale aj konzervy, čokoláda či cukrovinky. Všetky tieto potraviny 

nestrácajú svoju chuť a kvalitu ani niekoľko mesiacov po uplynutí minimálnej trvanlivosti." 

 

Katarína Fašiangová, Slovenská aliancia moderného obchodu: "Za obchodné reťazce môžem povedať, že akonáhle tá 

potravina bude mať ukončenú trvanlivosť, dáva sa do skladov a zázemí označená, ako už teda, že sa nesmie predávať." 
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Júlia Zelenková: "Pre prísnu legislatívu tak množstvo nezávadných potravín končilo v odpade, čo reťazce dlhšie 

kritizovali." 

 

Katarína Fašiangová: "Porovnávali si údaje s plytvanými potravinami v zahraničí a práve preto vlastne vyvolali ten tlak na 

elimináciu plytvania." 

 

Júlia Zelenková: "K zmene napokon došlo. O registráciu zatiaľ požiadalo 5 organizácií, no nejasnosti pretrvávajú. 

Katolícka charita sa obáva postihov ak by nevedomky darovala pokazený výrobok. Tiež netuší, či z registrovanej pobočky 

napríklad na Spiši bude môcť tovar presúvať aj do iných miest." 

 

Vladimír Machalík (telefonát): "Zákon neurčuje žiadne hranice kraja ani okresu akonáhle organizácia dostane oznámenie 

o registrácii a čo je dôležité povedať, má registrovanú činnosť distribúcia a preprava. Môže potom narábať s týmito 

potravinami a presúvať ich do registrovaných výdajní po celom Slovensku." 

 

Ján Michalský: "Je to samozrejme v prospech spotrebiteľa a my ako organizácie chceme byť chránení tým, že nebudeme 

dostávať nejaké ďalšie dodatočné pokuty. Čiže tá situácia je taká trošku patová, že síce robíme to čo máme, ale ešte 

reálne tie potraviny stále nemáme." 

 

Júlia Zelenková: "Obchodné reťazce a predajne na Slovensku podľa odhadov každý rok vyhodia asi 30 tisíc ton potravín, 

ktoré sú inak v poriadku. Ak sa nový systém spolu s charitami podarí rozbehnúť, toto číslo by sa mohlo zredukovať až o 

80 %. Júlia Zelenková, televízia JOJ." 

 

Späť na obsah 

 

1.50.  KVÍZ: Ako dobre poznáte slávne stavby Slovenska? 

 [pravda.sk; 29/01/2017; Redakcia ; Zaradenie: Cestovanie] 

http://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/417774-kviz-ako-dobre-poznate-slavne-stavby-

slovenska/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 

Historické budovy, mosty, námestia, chrámy, úrady, tunely, veže... Slovensko je pestré – poznáte tajomstvá známych 

architektonických skvostov Slovenska? 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

Ako dobre poznáte slávne stavby Slovenska? 

Z možností vyberte vždy jednu, najlepšie správnu odpoveď. Svojím výsledkom sa nezabudnite pochváliť aj známym na 

Facebooku. 

 

1. Nie len Taliansko, aj Slovensko má "šikmú vežu". V ktorom meste sa hodinová veža nakláňa až o 68 cm? 

a) Banská Štiavnica b) Banská Bystrica c) Kežmarok 

http://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/417774-kviz-ako-dobre-poznate-slavne-stavby-slovenska/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/417774-kviz-ako-dobre-poznate-slavne-stavby-slovenska/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 1. 2017 

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

 

2. Kde sa nakrúcala prvá čiernobiela verzia filmu Dracula z roku 1922? 

a) Na Oravskom hrade b) Na Bojnickom zámku c) Na Hrade Modrý kameň 

 

3. Ako sa volá gotická kaplnka, ktorá stojí južne od Dómu sv. Alžbety v Košiciach? (Na foto je model stavby v liptovskom 

parku Mini Slovensko.) 

a) Kaplnka sv. Michala b) Kaplnka sv. Štefana c) Kaplnka sv. Alžbetky 

 

4. Ktoré slovenské mesto má Nádvorie Európy s domami, ktoré reprezentujú architektúru a slohy typické pre temer všetky 

európske štáty? 

a) Spišská Nová Ves b) Martin c) Komárno 

 

5. Tu sídli Úrad vlády Slovenskej republiky. Ako sa táto budova nazýva? 

a) Letný arcibiskupský palác b) Grasalkovičov palác c) Pisztoryho palác 

 

6. Ako sa volá dominantná veža Trenčianskeho hradu? 

a) Omarova veža lásky b) Žigmundova veža c) Matúšova veža 

 

7. Dnes ho poznáme skôr ako Dzivákov palác. Aký iný názov má neogotická budova v Košiciach na rohu Mlynskej a 

Štefánikovej ulice? 

a) Pongrácovsko-forgáčovský palác b) Župný dom c) Jakabov palác 

 

8. Tento slávny bratislavský kostolík je známy ako Modrý. Viete, komu je zasvätený? 

a) Sv. Margite b) Sv. Alžbete c) Sv. Barbore 

 

9. V Komárne sa nachádza najväčší fortifikačný komplex na Slovensku. Proti komu pevnosť postavili? 

a) Turkom b) Markomanom a Kvádom c) Hunom 

 

10. Ktorá z nasledujúcich možností má všetky údaje správne? 

a) Najdlhší tunel na Slovensku je Branisko (4,9 km) a nachádza sa na rozhraní levočského a prešovského okresu. b) 

Tunel Bôrik je dlhý 0,9 km a leží na diaľnici D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou. c) Tunel Šibenik je diaľničný 

dvojrúrový tunel s dĺžkou 4,5 km, ktorý sa nachádza na úseku diaľnice D1 Jánovce-Jablonov II. 

 

Späť na obsah 

 

1.51.  I. liga: Topoľčany doma porazili Spišskú Novú Ves 

 [sport.sk; 29/01/2017; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/258902/i-liga-topolcany-doma-porazili-spissku-novu-ves/ 

 

http://sport.aktuality.sk/c/258902/i-liga-topolcany-doma-porazili-spissku-novu-ves/
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- Súhrn výsledkov nedeľňajších zápasov druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Budiš I. ligy: 

 

Budiš I. liga - 40. kolo: 

 

HK ‘95 Považská Bystrica - MHC Martin "B" 5:1 (0:0, 2:0, 3:1) 

 

Góly: 21. a 55. D. Trenčan, 38. Paleček, 45. Niník, 60. Dolinajec - 43. M. Barto, 102 divákov 

 

Budiš I. liga - 49. kolo: 

 

HC Topoľčany - HK Spišská Nová Ves 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) 

 

Góly: 39. M. Kalináč, 50. Podstavek, 55. Laššo - 42. D. Mikula, 870 divákov 

 

HK Skalica - HC 07 Orin Detva 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) 

 

Góly: 44. a 57. R. Gašpar, 10. L. Hrušík, 28. Videlka, 635 divákov 

 

HC Prešov Penguins - HK Dukla Michalovce 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) 

 

Góly: 9. Solomončak, 41. M. Kokavec, 43. Šimčák, 55. Jokeľ - 32. Giľák, 42. Lučnikov, 2137 divákov 

 

Späť na obsah 

 

1.52.  Prvoligoví hokejisti plní očakávania pred 49.kolom 

 [hlavnespravy.sk; 29/01/2017; HSP/Foto: Stanislav Novotný ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/prvoligovi-hokejisti-plni-ocakavania-pred-49-kolom/891149 

 

Banská Bystrica 29. januára 2017 (HSP/Foto: Stanislav Novotný) 

 

Prvá hokejová liga pokračuje v nedeľu 29.januára v poradí už 49. kolom aj napriek tomu, že ľadový hokej má dnes v 

Poprade zápas hviezd Tipsport ligy, ktorý sa v rámci osláv 80.výročia organizovaného hokeja v HK Poprad uskutoční na 

ZŠ v Poprade 

 

Radosť aj smútok prináša nielen prvá hokejová liga Budiš. Na snímke zo súboja HK Sp.N.Ves – HC Penguins Prešov sa 

teší z dosiahnutého gólu hostí najproduktívnejší hokejista celej súťaže Michal Kokavec z Prešova (č.15) 33 –ročný 

útočník v 40 odohratých zápasoch zaznamenal 29 gólov + 28 asistencií, čím má na svojom konte 57 bodov v kanadskom 

bodovaní a patrí mu tesne pred koncom prvá priečka. Na snímke vidieť aj dvojicu smútiacich brániacich hokejistov HK 

Spišská Nová Ves obrancu Davida Všetečku (č.19) a brankára Filipa Suráka (č.3). 

http://www.hlavnespravy.sk/prvoligovi-hokejisti-plni-ocakavania-pred-49-kolom/891149
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Je na škodu vecí, že tento termín unikol riadiacej zložke Tipsport ligy "Pro Hokej", nakoľko takéto hokejové exhibície sú 

sviatkom ľadového hokeja na Slovensku a účastníci baráže o postup do Tipsport ligy budú práve z druhej najvyššej 

domácej hokejovej súťaže. Bude to dvojica finalistov z prvého a druhého miesta play-off, ktorá sa čo nevidieť o necelé tri 

týždne začne. 

 

Zaujímavý je tiež hrací kalendár, kde v tejto druhej najvyššej hokejovej súťaže sa hrá v každom týždni až trikrát, keď 

hracími dňami sú streda, piatok a nedeľa. Takýto nahustený termínový kalendár nemá ani Tipsport liga, kde väčšina 

hokejových klubov je plne profesionálna a naopak prvá hokejová liga Budiš je plne amatérskou súťažou, kde hokejové 

kluby majú na svoju činnosť oveľa menej finančných prostriedkov a kluby z východného Slovenska ako Prešov, 

Michalovce, Spišská Nová Ves musia trikrát po sebe merať cestu do Skalice a späť a nehovoriac o tom, že zaujímavý je 

u nich aj tréningový proces a následná regenerácia. 

 

Po veľavravnom úvode, ktorý je veľmi zaujímavý a zatiaľ nikomu nevadí, pozrime sa v krátkosti, aké sú prognózy 

dnešného 49. kola prvej hokejovej ligy Budiš. 

 

Z trojice dnešných duelov je najzaujímavejší zápas v metropole Šariša v Prešove, kde domáci HC Penguins Prešov 

prívíta na domácom ľade svojho odvekého rivala hokejistov HK Dukla Michalovce. Aj ďalšie dve vyžrebované stretnutia 

HC Topoľčany – HK Spišská Nová Ves a HK Skalica – HC 07 ORIN Detva budú mať svoj náboj, nakoľko tak Detva, ako 

aj trojica Topoľčany, Sp.Nová Ves a Skalica bojujú o každý získaný bod, pretože tento bude veľmi dôležitý pri konečnom 

účtovaní 10. februára po skončení základnej časti súťaže, kedy posledné 54. kolo sa skončí. 

 

Kto z akej pozície bude nasadený na play-off systém vyraďovacej súťaže (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) je teraz ešte ťažko povedať, 

pretože jedinou vylúštenou tajničkou je ôsma priečka hokejistov HK 95´Považská Bystrica, ktorý pred nedávnom vyhrali 

boj o postup do play-off s rezervou MHC Martin, ktorá sklamala široké očakávania tak v samotnom martinskom klube, ale 

aj v celej prvej hokejovej lige Budiš… 

 

Program 49.kola prvej hokejovej ligy Budiš – nedeľa 29.januára: 

 

HC TOPOĽČANY – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES (hrá sa na ZŠ v Topoľčanoch, rozhodujú: Mĺkvy – Makúch, Drblík, video 

rozhodca Vrábel). Doterajšia vzájomná bilancia v sezóne 2016/2017: vonku (4.kolo – 14.sept.) 0:3, doma (13.kolo – 

14.okt.) 1:8, vonku (22.kolo – 11.nov.) 4:3, doma (31.kolo – 11.dec.) 3:1, vonku (40.kolo – 4.januára 2017) 5:3. 

 

HC PENGUINS PREŠOV – HK DUKLA MICHALOVCE (hrá sa o 18,00 hod.na ZŠ Prešov, rozhodujú: Tornay – R.Gajan, 

Wolf, video rozhodca Martinko). Doterajšia vzájomná bilancia v prebiehajúcej sezóne 2016/2017: vonku (4.kolo – 

14.sept.) 1:6, doma (14.okt.) 4:3 pp, vonku (22.kolo – 11.nov.) 1:6, doma (31.kolo – 11.dec.) 3:5, vonku (40.kolo – 

4.januára 2017) 2:3pp. 
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HK SKALICA – HC 07 ORIN DETVA (hrá sa o 17,00 hod. Hant aréna Skalica, rozhodujú: Adamec – Šefčík, Beniač, video 

rozhodca Beneš). Doterajšia vzájomná bilancia v prebiehajúcej sezóne 2016/2017: vonku (4.kolo – 14.sept.) 2:6, doma 

(13.kolo – 14.okt.) 6:4, vonku (22.kolo – 11.nov.) 3:8, doma (31.kolo – 11.dec.) 6:4, vonku (40.kolo – 4.januára 2017) 5:4. 

 

Jozef Cvajniga 

 

Späť na obsah 

 

1.53.  Ženích vyrazil rýchlikom na svadbu, ale... Nečakane zaspal a na zvyšok príbehu do 

konca života nezabudne 

 [casprezeny.azet.sk; 29/01/2017; iva ; Zaradenie: Čas pre ženy] 

http://casprezeny.azet.sk/clanok/125721/zenich-vyrazil-rychlikom-na-svadbu-ale-necakane-zaspal-a-na-zvysok-pribehu-do-konca-

zivota-nezabudne 

 

Niekedy ani pri veľkej snahe sa udalosti nevyvinú tak, ako sme si predstavovali. Pekné na tom je, že po rokoch sa na tom 

môžeme aspoň schuti zasmiať. 

 

Všetko dobre dopadlo aj napriek komplikáciám. 

 

V rokoch 1954 až 1956 som slúžil u letcov v Přerove v Čechách. Vtedy tam prevažovali východniari zo Slovenska. 

Väčšinou slobodní mládenci. Piati z nás však mali doma vážne známosti. Jeden z nich bol môj dobrý kamarát a učiteľ z 

neďalekej dediny pri Prešove a chodil s dievčaťom od Bardejova. Nejaký ten týždeň pred odchodom z vojenčiny mi 

oznámil, že sa musí oženiť, lebo jeho milovaná je tehotná. Zablahoželal som mu a on mňa a ešte jedného vojaka pozval 

za družbov na svadbu. 

 

Deň pred svadbou sme všetci traja vyrazili z Přerova nočným rýchlikom. Jasné, že sme popíjali už po ceste. Veď toto 

bola posledná cesta ženícha ako slobodného mládenca. Po Spišskú Novú Ves sme ešte ako-tak odolali spánku, ale 

pred Margecanmi sme všetci zaspali a zobudili sa až pred Košicami. Toto nás hneď prebralo z alkoholového opojenia, ale 

už bolo neskoro. Na spiatočný spoj do Kysaku sme museli čakať dve hodiny s prázdnymi peňaženkami a žalúdkami. 

 

Ani na lístky sme nemali. Sprievodca sa, našťastie, nechal uprosiť, keď sme mu vysvetľovali, že ženích predsa musí prísť 

na svadbu. V Kysaku sme museli čakať na vlak do Bardejova ďalšie tri hodiny. Dostali sme sa tam až o piatej popoludní 

namiesto o ôsmej ráno. Ale to sme ešte stále neboli na mieste. Autobus odchádzal do dediny, kde sa svadba konala, až 

o dve hodiny. Šofér, našťastie, poznal ženícha, tak nás zobral zadarmo. 

 

Bez trapasov by to nebolo ono 

 

http://casprezeny.azet.sk/clanok/125721/zenich-vyrazil-rychlikom-na-svadbu-ale-necakane-zaspal-a-na-zvysok-pribehu-do-konca-zivota-nezabudne
http://casprezeny.azet.sk/clanok/125721/zenich-vyrazil-rychlikom-na-svadbu-ale-necakane-zaspal-a-na-zvysok-pribehu-do-konca-zivota-nezabudne
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Keď sme konečne dorazili do malej viesky pri poľských hraniciach, už sa zmrákalo. Hneď prvý dedko na nás vybalil, že 

darmo ideme na svadbu, tá sa nekoná, lebo mladý ženích nedošiel... Ale naše modré uniformy takmer bleskovo vniesli 

život do smútku svadobčanov. Mysleli si, že sa ženíchovi po ceste niečo stalo a rodičia z jednej aj druhej strany už ani 

neverili, že dorazíme. V živote ma nikto toľko a tak srdečne neobjímal. 

 

Svadobčania nás stískali, bozkávali, búchali po ramenách. My sme boli zase takí hladní, že nám až slinky tiekli a žalúdky 

kvílili, ale namiesto jedla nás nalievali alkoholom a hnali do kostola. Ja ako hlavný družba som mal viesť nevestu k oltáru. 

Svet sa so mnou knísal, ešte šťastie, že nevesta bola dosť silná, a tak moje občasné balansovanie vedela rýchlo 

vyrovnať. Po svadobnom obrade, ktorý nemal konca-kraja, sme sa konečne dostali aj k jedlu. 

 

A prvý tanec, ktorý som mal tancovať, bol s nevestinou sestrou ako hlavnou družičkou. Bola nádherná, mala biele šaty až 

po zem a krásne modré oči. Ale len čo sme urobili pár krokov, ja som jej stúpil na šaty a tie sa v páse roztrhli. Veľmi som 

sa hanbil a moja tanečnica sa rozplakala a všetci tvrdili, že to neveští nič dobré. Musela sa ísť prezliecť, ale našťastie, sa 

už nič zlé nestalo. Na druhý deň nás všetci vyprevádzali, nabalených, že sme zachránili svadbu. Môj priateľ žije dodnes v 

rodinnom šťastí a deti už má odrastené a ani jej sestre sa nič zlé nestalo, čo som veľmi rád. 

 

Čitateľ Jozef 

 

Späť na obsah 

 

1.54.  Hokejisti rozhodli v závere zápasu 

 [topolcanyinfo.sme.sk; 29/01/2017; Jaroslav Šupa ; Zaradenie: Topoľčany / Šport] 

https://topolcanyinfo.sme.sk/c/20445640/hokejisti-rozhodli-v-zavere-zapasu.html 

 

Topoľčianski hokejisti navýšili náskok na piatom mieste a atakujú Skalicu na štvrtej priečke. 

 

Topoľčany - Spišská Nová Ves 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) 

 

V Topoľčanoch videli v nedeľu podvečer diváci dobrý hokej. Topoľčianskemu fan-klubu prišli vypomôcť aj fanúšikovia z 

Nových Zámkov, kde niektorí hráči Topoľčian na čele s trénerom Ľubomírom Hurtajom odohrali niekoľko sezón. Aj preto 

at-mosféra na štadióne bola elektrizujúca. 

V prvej tretine sa hral vyrovnaný hokej, šance sa striedali na oboch stranách, vynikali najmä zákroky oboch brankárov. 

Prvého gólu sa diváci dočkali až v samom závere druhej tretiny, kedy vylúčenie Vartovníka potrestal Kalináč – 1:0. 

Ďalšie góly padali až v záverečnej tretine. Hosťom sa podarilo vyrovnať v 42. minúte, kedy hrali domáci hráči presilovku. 

Po zaváhaní na útočnej modrej ale vzniklo prečíslenie, ktoré do gólu pretavil Mikula – 1:1. Topoľčany sa po góle tlačili 

dopredu, ale zakončenie Tábiho i Lašša zneškodnil brankár hostí. V 50. minúte svoje hokejové majstrovstvo predviedol 

Podstavek, ktorý si obkorčuľoval oboch obrancov hostí, položil si i brankára a bekendom poslal domácich do vedenia – 

2:1. Následne obrovskú tutovku spálil Kluka, ktorého presnou prihrávkou našiel Laššo. Práve mladík Laššo bol autorom 

tretieho gólu Topoľčian, keď ho spoza bránky peknou prihrávkou našiel Kluka. Za stavu 3:1 sa stretnutie už iba 

https://topolcanyinfo.sme.sk/c/20445640/hokejisti-rozhodli-v-zavere-zapasu.html
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dohrávalo, hostia sa navyše v záverečnej dvojminútovke dopustili faulu, a tak Topoľčany zápas už pohodlne doviedli do 

víťazného konca. 

Góly: 39. Kalináč, 50. Podstavek, 55. Laššo – 42. Mikula. Rozhodovali Mĺkvy – Makúch, Drblík, vylúčenia 4:5, presilovky 

1:0, oslabenia 0:1, 870 divákov. HC: Račko – Hain, Ďurčo, Ficel, Hrudík, Nitriansky, Bystričan – Podstavek, Kalináč, Tábi 

– Kluka, Šťastný, Pekarčík – Priganc, Laššo, Hudec, tréner Ľ. Hurtaj. 

 

Slovo po zápase: 

 

Ľubomír Hurtaj (tréner): Som veľmi rád, že sme zvládli tento zápas, pretože víťazstvo v riadnom hracom čase sme 

potrebovali ako soľ. Diváci videli zaujímavý zápas, v ktorom nás podržal brankár Račko. Som rád, že hráči odmakali celý 

zápas a siahli aj na dno svojich síl, pretože sme na zápas nastúpili len s pätnástimi korčuliarmi. Hráči aj napriek menším 

zraneniam zápas dohrali a tešíme sa z troch bodov. Spišská Nová Ves bola zdatným súperom, v zápase si vytvorila 

niekoľko výborných šancí, či brejkov. Mužstvo ukázalo charakter a nevzdalo sa ani napriek tomu, že sme inkasovali gól 

počas našej presilovky. Som veľmi rád, že sme potvrdili naše piate miesto a teraz do konca základnej časti sa pokúsime 

ponaháňať Skalicu na štvrtej priečke. Taktiež sa musia doliečiť aj ostatní hráči, aby sme na play-off mohli nastúpiť v plnej 

sile. 

Ostatné výsledky 49. kola: Pov. Bystrica – Martin B 5:1, Skalica – Detva 0:4, stretnutie Trnava mala voľno. 

1. Prešov 44 29 4 3 8 189:104 98 

2. Detva 45 30 2 2 11 208:109 96 

3. Michalovce 43 26 5 3 9 173:103 91 

4. Skalica 45 24 1 3 17 159:134 77 

5. Topoľčany 44 20 6 2 16 156:134 74 

6. Sp. Nová Ves 44 19 2 3 20 138:142 64 

7. Trnava 44 16 1 4 23 141:188 54 

8. P. Bystrica 44 8 2 2 32 111:195 30 

9. Martin B 44 4 1 2 37 86:239 16 

Ďalší program: 1. 2. (streda) o 17.00 h: Trnava – Topoľčany. 

 

Späť na obsah 

 

1.55.  Skalica prišla s Detvou o body aj o Romančíka 

 [nasezahorie.sme.sk; 29/01/2017; Vladimír Miček ; Zaradenie: Záhorie / Šport] 

https://nasezahorie.sme.sk/c/20445641/skalica-prisla-s-detvou-o-body-aj-o-romancika.html 

 

Skalica doma prehrala s Detvou 0:4, ale čo je ešte horšie, pravdepodobne do konca sezóny prišla o brankársku jednotku 

Patrika Romančíka. 

 

HK Skalica – Detva 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) 

 

https://nasezahorie.sme.sk/c/20445641/skalica-prisla-s-detvou-o-body-aj-o-romancika.html
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Góly a asistencie: 10. Hrušík (Videlka, V. Fekiač), 28. Videlka (V. Fekiač, Zorvan), 44. Gašpar (Škvaridlo, P. Fekiač), 57. 

Gašpar (Škvaridlo, Hataš) 

 

HK Skalica: P. Romančík (35. B. Babik) – Škápik, P. Horváth, Mikéska, Pavešic, K. Grman, Drahorád, Kukliš, Smetana – 

Vaškovič, R. Vereš, Š. Petráš – Ľ. Halabrín, Kučera, Kňazev – P. Kotzman, Brodek, R. Dvonč – A. Kotzman, P. Ivičič ml., 

Janáč. 

 

HC 07 Orin Detva: V. Rosandić – F. Fekiač, Sládok, Gachulinec, Šimon, Mačkovič, Hataš, Valjent, Poliaček – R. Gašpar, 

V. Fekiač, Škvaridlo – Říha, Srnka, T. Török – L. Hrušík, P. Fekiač, Videlka – Zorvan, Huňady, F. Šedivý. 

 

Rozhodca: Adamec – J. Šefčík, Beniač, 635 divákov 

 

Duel sa začal v opatrnom duchu a ani jedno mužstvo nechcelo spraviť zbytočnú chybu. Ako prvý ju spravili domáci a 

Hrušík šikovnou strelou k vzdialenejšej tyči otvoril skóre. Tento gól dostal Detvu na koňa a až do konca tretiny mala 

navrch. 

 

Aj druhá tretina sa začala opatrne a opäť to boli domáci, ktorí spravili hrúbku, ktorú súper trestal. Hostia sa v 28. minúte 

dostali do prečíslenia a Videlka presnou strelou pod hornú žŕdku zvýšil na 2:0. Veľké emócie vsplanuli v 35. minúte. Po 

súboji v domácom bránkovisku sa doslova hodil útočník Detvy na brankára Romančíka, ktorý zostal v bolestiach ležať. 

Na ľad museli priniesť nosítka a brankár Skalice bol prevezený do nemocnice. Podľa predbežných informácií je veľmi 

pravdepodobné, že sa po tomto nešetrnom zákroku zo strany Detvy sezóna pre neho skončila. Rozhodca Adamec tento 

počin nechal bez povšimnutia. Do bránky tak musel Boris Babik, keďže Samuel Košút je na univerziáde. Domácich tento 

moment nabudil, získali hernú prevahu, ale bez gólového efektu. 

 

Záverečnú časť začali domáci náporom, ale skúsení hostia dokázali v 44. minúte využiť otvorený priestor v defenzíve 

Záhorákov a zásluhou Gašpara zvýšili na 3:0. Následne ešte zaujal fakt, že napriek tomu, že Škápik po zásahu vysokou 

hokejkou krvácal, V. Fekiač dostal iba jeden menší trest. V samom závere sa po samostatnom nájazde druhýkrát trafil 

Gašpar a Detva si tak domov vezie pohodlné víťazstvo 4:0. 

 

Hlasy po zápase 

 

Peter Oremus, tréner HK Skalica: "Dnes bol na nás súper dobre pripravený a víťazstvo Detvy je zaslúžené. My sme 

predovšetkým v ofenzíve predviedli veľmi málo. Bez streleného gólu sa vyhrávať nedá, ale súper nás jednoducho 

prevýšil. Zmeny v zostave vychádzali z priebehu stretnutia." 

 

Rober Mikéska, obranca HK Skalica: "Doma sme nestrelili ani gól, nemali sme ani moc šancí. Mali sme sa viac tlačiť do 

bránkoviska a vyvarovať sa chybám. Play-off sa blíži a my sa už musíme na neho pripravovať. Nemyslím si, že súper bol 
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lepšie takticky pripravený. V každom prípade zvládol dobre to, čo sa má hrať vonku. Nepustili nás do ničoho a my sme sa 

nedokázali presadiť." 

 

Alexander Kotzman, útočník HK Skalica: "Akoby sme čiastočne zápas prespali. Súper mal aj viac šťastia, ale treba 

priznať, že odviedli takticky lepší výkon ako my. Škoda, že sa nám tam niečo neodrazilo. Po zranení Paťa Romančíka 

sme poľavili. Musím pochváliť jeho náhradníka Babika, ktorý zachytal veľmi dobre a bez neho by to pravdepodobne 

dopadlo ešte horšie. Oni predviedli hru, ktorá by sa mala predvádzať už v play-off. Možno zohralo rolu, že sme odohrali 

už štvrtý duel v týždni. Musíme sa z toho poučiť a v ďalších zápasoch sa vyvarovať chýb. Striedanie juniorky s áčkom mi 

nerobí výrazné problémy, človek si ale musí dávať pozor na regeneráciu. Ja to mám naopak rád, radšej zápasy ako 

tréning." 

 

Michal Romančík už trénuje na ľade 

 

Kým Patrik Romančík si pravdepodobne dá od hokeja dlhšiu pauzu, jeho o rok starší brat Michal by sa mal už v 

dohľadnej dobe dostať na ľad. 

 

Aké to je, keď hráč pozerá na zápas svojich spoluhráčov a nevie im pomôcť, keď sa nedarí? "Nie je to nič príjemné 

pozerať sa z hľadiska a nemôcť spoluhráčom pomôcť. Nie je to vôbec príjemný pocit." K zraneniu prišiel 24-ročný útočník 

v Martine pri výhre 6:2. Napriek zraneniu si v tomto zápase pripísal tri kanadské body za dva góly a asistenciu. Ako 

vlastne k zraneniu prišlo? "Bola to nešťastná náhoda. Súper ma zozadu narazil na mantinel. Do neho som v plnej 

rýchlosti vrazil kolenom." 

 

Mužstvo odvtedy odohralo už päť stretnutí, napriek tomu figuruje Romančík stále na 4. mieste v klubových tabuľkách 

efektivity. Ako to vyzerá v súčasnosti s návratom na ľad a dokedy budete mužstvu chýbať? "V stredu mám druhú kontrolu 

kolena, a po nej sa rozhodne, či budem ešte nejakú dobu pauzovať alebo už začnem naplno zaberať." 

 

To znie nádejne s pohľadom na play-off, ktoré je najdôležitejším obdobím sezóny. "Myslím si, že do vyraďovacích bojov 

budem naplno pripravený, aby som bol platným členom kádra," optimisticky dodal na záver. 

 

Ďalšie zápasy 49. kola 

 

Topoľčany –Spišská Nová Ves 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) 

39. Kalináč (Račko), 50. Podstavek (Kluka, Hrudík), 55. Laššo (Kluka, Podstavek) – 42. Mikula (Štefanka, Vantroba) 

Považská Bystrica – Martin B 5:1 (0:0, 2:0, 3:1) 

21. Trenčan (Hriňa, L. Dolinajec), 38. Paleček (Hriňa), 45. Niník (Koleda, M. Dolinajec), 55. Trenčan (Palovič, Paleček), 

60. M. Dolinajec (Niník, Kubiš) – 43. Barto (Nauš) 

Prešov – Michalovce 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) 
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9. Solomončak (Prokop, Obšut), 41. Kokavec (Solomončak, Prokop), 43. Šimčák (Abdul, Jokeľ), 55. Jokeľ (Abdul, 

Šimčák) – 32. Giľák, 42. Lučnikov (Drotár, Slimák) 

 

TABUĽKA 

 

1. 

 

Prešov 

 

45 

 

30 

 

4 

 

3 

 

8 

 

193:106 

 

101 

 

2. 

 

Detva 

 

45 

 

30 

 

2 

 

2 

 

11 

 

208:109 
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96 

 

3. 

 

Michalovce 

 

45 

 

27 

 

5 

 

3 

 

10 

 

180:107 

 

94 

 

4. 

 

Skalica 

 

45 

 

24 

 

1 

 

3 

 

17 

 

159:134 

 

77 
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5. 

 

Topoľčany 

 

44 

 

20 

 

6 

 

2 

 

16 

 

156:134 

 

74 

 

6. 

 

Spišská Nová Ves 

 

44 

 

19 

 

2 

 

3 

 

20 

 

138:142 

 

64 

 

7. 
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Trnava 

 

44 

 

16 

 

1 

 

4 

 

23 

 

141:188 

 

54 

 

8. 

 

Považská Bystrica 

 

45 

 

8 

 

2 

 

2 

 

33 

 

111:200 

 

30 

 

9. 

 

Martin B 
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44 

 

4 

 

1 

 

2 

 

37 

 

86:239 

 

16 

 

10. 

 

Slovensko U20 

 

9 

 

3 

 

0 

 

0 

 

6 

 

19:32 

 

9 

 

Späť na obsah 

 

1.56.  49.kolo Budiš ligy: 2140 divákov videlo v Prešove dramatický hokej a výhru svojich 

 [hokejportal.net; 29/01/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/49kolo-budis-ligy-2140-divakov-videlo-v-presove-dramaticky-hokej-a-vyhru-svojich/70086 

 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/49kolo-budis-ligy-2140-divakov-videlo-v-presove-dramaticky-hokej-a-vyhru-svojich/70086
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Hokejová Budiš liga mala v nedeľu na programe štyri zápasy 49.kola. Trnava mala voľno. Nedeľa 29.01.2017 - 49.kolo  

 

HK 95 Považská Bystrica - MHC Martin B 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)  

 

Góly: 21. Trenčan (Hriňa, L. Dolinajec), 38. Paleček (Hriňa), 45. Niník (Koleda, M. Dolinajec), 55. Trenčan (Palovič, 

Paleček), 60. M. Dolinajec (Niník, Kubiš) – 43. Barto (Nauš), Rozhodovali: Krist – Nosek, Jurčiak, Vylúčení: 2:3, 

Presilovky: 1:0, Oslabenia: 0:0, 102 divákov. 

 

P.Bystrica: Mikoláš – Palovič, Hriňa, Koleda, Jar. Niník, Majerčík, Kleinedler – L. Dolinajec, Paleček, D. Trenčan – M. 

Dolinajec, Kubiš, Stanislav – Miro, Švantner, Filo – L. Bednár. 

 

MHC Martin B: B. Bernát – Burzík, D. Jendroľ, Mi. Fabian, I. Štrbák, Šmondrk, T. Kozák – Škokor, Dírer, Brveník – 

Rudzan, D. Babka ml., Simon – A. Nauš, Barto, Bednarčík – Čipkala, F. Lednický, Sladkovský. 

 

Súhrn zaslal klub HK 95 Považská Bystrica  

 

Po korčuliarskej, technickej a kombinačnej stránke boli lepší domáci a niekedy až moc kombinovali. O svojom 

presvedčivom víťazstve mohli rozhodnúť už skôr ako v poslednej tretine. Tri body však získali zaslúžene. 

 

HC Topoľčany - HK Spišská Nová Ves 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)  

 

Góly: 39. Kalináč (Račko), 50. Podstavek (Kluka, Hrudík), 55. Laššo (Kluka, Podstavek) – 42. Mikula (Štefanka, 

Vantroba), Rozhodovali: Mĺkvy – Makúch, Drblík, Vylúčení: 4:5, Presilovky: 1:0, Oslabenia: 0:1, 870 divákov. 

 

Topoľčany: J. Račko – J. Ďurčo, Hain, Hrudík, Ficel, Bystričan, Nitriansky – Tábi, Kalináč, Podstavek – F. Pekarčík, P. 

Šťastný, Kluka – J. Hudec, Laššo, Priganc. 

 

Sp.Nová Ves: F. Surák – D. Šterbák, Vantroba, Všetečka, Marko Komloš, Trávniček, Osuský – J. Lesňák, L. Vartovník, 

Hamráček – Řezač, Vaic, Findura – Dmitrijev, O. Štefanka, D. Mikula – M. Surový. 

 

Dopisovateľ: Ján Čačko, HC Topoľčany  

 

Topoľčany potrebovali body do tabuľky I.HL aby sa dostali bodovo blízko Skalice a celú hru sa venovali len útoku. V 

slušne hranom a rýchlom stretnutí sa útoky striedali na oboch stranách. V prvej tretine podržali svoje družstva obaja 

brankári. Prvý gól padol až v druhej tretine využitím presilovej hry z hokejky Kalinača po rozohrávke brankára Račku, za 

čo mu bola pripísaná i asistencia. Hostia odpovedali až v 42. min po akcii celého útoku Vantroba, Štefanka zakončil 

Mikula. Domáce družstvo sa ujalo vedenia v 50. min po góle Podstavka po prihrávke od Kluku. Svoj tretí gól zároveň i 
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víťazný dali domáci v 55. min po spolupráci celého útoku Podstavek, Kluka akciu zakončil Laššo. Hostia mali ešte v 58. 

min vylúčeného hráča, ale do konca stretnutia sa už výsledok stretnutia nezmenil. 

 

HK Skalica - HC 07 Orin Detva 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)  

 

Góly: 10. Hrušík (Videlka, V. Fekiač), 28. Videlka (V. Fekiač, Zorvan), 44. Gašpar (Škvaridlo, P. Fekiač), 57. Gašpar 

(Škvaridlo, Hataš), Rozhodovali: Adamec – J. Šefčík, Beniač, Vylúčení: 5:6, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 635 divákov. 

 

Skalica: P. Romančík (35. B. Babik) – Škápik, P. Horváth, Mikéska, Pavešic, K. Grman, Drahorád, Kukliš, Smetana – 

Vaškovič, R. Vereš, Š. Petráš – Ľ. Halabrín, Kučera, Kňazev – P. Kotzman, Brodek, R. Dvonč – A. Kotzman, P. Ivičič ml., 

Janáč. 

 

Detva: V. Rosandić – F. Fekiač, Sládok, Gachulinec, Šimon, Mačkovič, Hataš, Valjent, Poliaček – R. Gašpar, V. Fekiač, 

Škvaridlo – Říha, Srnka, T. Török – L. Hrušík, P. Fekiač, Videlka – Zorvan, Huňady, F. Šedivý. 

 

Text - Vladimír Miček, HK Skalica  

 

Duel sa začal v opatrnom duchu, a ani jedno mužstvo nechcelo spraviť zbytočnú chybu. Ako prví ju spravili domáci a 

Hrušík šikovnou strelou k vzdialenejšej tyči otvoril skóre. Tento gól dostal Detvu na koňa a až do konca tretiny mala 

navrch. Aj druhá tretina sa začala opatrne a opäť to boli domáci, ktorí spravili hrúbku, ktorú súper trestal. Hostia sa v 28. 

minúte dostali do prečíslenia a Videlka presnou strelou pod hornú žŕdku zvýšil na 2:0. Veľké emócie vzplanuli v 35. 

minúte. Po súboji v domácom bránkovisku sa doslova hodil útočník Detvy na brankára Romančíka, ktorý zostal v 

bolestiach ležať. Na ľad museli priniesť nosidlá a brankár Skalice bol prevezený do nemocnice. Podľa predbežných 

informácií je veľmi pravdepodobné, že sa po tomto nešetrnom zákroku zo strany Detvy sezóna pre neho skončila. 

Rozhodca Adamec tento počin nechal bez povšimnutia. Do bránky tak musel Boris Babik, keďže Samuel Košút je na 

univerziáde. Domácich tento moment nabudil, získali hernú prevahu, ale bez gólového efektu. Záverečnú časť začali 

domáci náporom, ale skúsení hostia dokázali v 44. minúte využiť otvorený priestor v defenzíve Záhorákov a zásluhou 

Gašpara zvýšili na 3:0. Následne ešte zaujal fakt, že napriek tomu, že Škápik po zásahu vysokou hokejkou krvácal, V. 

Fekiač dostal iba jeden menší trest. V samom závere sa po samostatnom nájazde druhýkrát trafil Gašpar a Detva si tak 

domov vezie pohodlné víťazstvo 4:0. 

 

HC Prešov Penguins - HK Dukla Michalovce 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)  

 

Góly: 9. Solomončak (Prokop, Obšut), 41. Kokavec (Solomončak, Prokop), 43. Šimčák (Abdul, Jokeľ), 55. Jokeľ (Abdul, 

Šimčák) – 32. Giľák, 42. Lušnikov (Drotár, Slimák), Rozhodovali: Tornay – Gajan, Wolf, Vylúčení: 7:13, navyše Fedorko 

(Michalovce) 10 minút nešportové správanie, Presilovky: 3:0, Oslabenia: 0:1, 2140 divákov. 
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Prešov: L. Gavalier – Obšut, Novický, B. Cvengroš, Valečko, Hopkovič, Šaršok, Madový, J. Macko – M. Kokavec, J. 

Prokop, Chalupa – Jokeľ, Šimčák, Abdul – Solomončak, Bylina, Mikolášek – Pulščák, Ferenc. 

 

Michalovce: A. Trenčan – Selujanov, Dolgoš, Kubát, M. Šterbák, Polaček, Slimák, Ľ. Buraľ – Banovský, Cútt, Giľák – 

Lantoš, Ščurko, R. Mráz – Lušnikov, Z. Král, Drotár – Fedorko, R. Kohutiar. 

 

Foto: HC Prešov Penguins 

 

Späť na obsah 

 

1.57.  Tatranský čaj naberá na disciplíne 

 [etrend.sk; 29/01/2017; Ivan Haluza ; Zaradenie: Trend archív] 

http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-4/tatransky-caj-nabera-na-discipline.html 

 

Podnikanie s benzínkou, prvá likérka s viacerými partnermi ani splátkový biznis Podtatrancovi Jánovi Semaňákovi 

nevyšli. V niektorých dokonca zostali dlhy a peniaze v nich stratil aj samotný podnikateľ. No hľadanie dobrého biznisu 

nevzdal a pár rokov po prelome milénia začal konečne písať úspešnejší príbeh s likérkou Karloff a jej likérom Tatratea či 

Tatranským čajom. Ten má vyššie obsahy alkoholu, ako je na Slovensku bežné. 

 

S Tatratea sa mu darí nielen preto, že v liehovinách stavil na unikátne čajovo-bylinné likéry, čím sa odlíšil od ostatných 

domácich výrobcov, ale vie ich v nemalej miere vyvážať aj do cudziny. Už dlhšie pôsobí vo firme aj jeho syn Erik, ktorý do 

nej priniesol väčšiu finančnú disciplínu. Vznikla tak dobrá kombinácia túžby otca po nových obaloch, chutiach či 

marketingových kampaniach so synovým strážením nákladov a marží. 

 

K súčasnému úspechu pomohli J. Semaňákovi aj predchádzajúce nezdary. Z každého zlyhania si do Karloffu odniesol 

skúsenosti. "Pri prevádzkovaní benzínky som sa prvýkrát stretol s osobitými tokajskými vínami a tam som prvýkrát videl, 

ako sa predáva niečo špeciálne," spomína. 

 

Kvalitnejšie likéry začal vyrábať už v prvej likérke. "Okrem iného sme zistili, že v deväťdesiatych rokoch u nás nebolo až 

tak veľa spotrebiteľov, čo si priplatia za niečo lepšie. Naučil som sa viac robiť s chuťami a už vtedy som vymýšľal aj 

odlišné fľaše, ako mali iní," pokračuje J. Semaňák. 

 

Aj v splátkovej firme Setra sa potom, rovnako ako v prvej likérke, nepohodol so všetkými jej spolumajiteľmi. Spoznal tam 

však jedného partnera, s ktorým podniká dodnes. Ide o Podtatranca Jaroslava Hudzíka. Srdce celého biznisu s Tatratea, 

ktorým je marketingovo-obchodná firma Karloff, síce vlastnia iba Semaňákovci, ale Tatranskú likérku, ktorá Karloffu likér v 

Kežmarku na objednávku vyrába, spoluvlastní aj J. Hudzík.  

 

Biznis vyluhovaný z čajov 

 

http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-4/tatransky-caj-nabera-na-discipline.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 1. 2017 

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

Likérové partnerstvo s J. Hudzíkom sa vytvorilo pár rokov po štarte Tatratea. Pred pätnástimi rokmi zakladal J. Semaňák 

Karloff spolu so švagrom pochádzajúcim z Rakúska Askoldom Slezákom pri Cíferi neďaleko Trnavy. Švagor tam mal 

majer s 350 hektármi polí. Z obilia, ktoré tam pestoval, chceli začať vyrábať vlastný lieh a z neho liehoviny. Majer dal 

firme aj meno. Volal sa Karlov dvor, a tak firmu švagrovci ponemčili na Karloff. 

 

Švagor po dvoch rokoch príprav z projektu odskočil. "Celý projekt som už mal obchodne i marketingovo pripravený, a tak 

som do toho išiel sám. Navyše, odvtedy ako podnikám sám, sa s nijakými partnermi nemusím sporiť. Môj biznis je tak 

stabilnejší," vraví J. Semaňák. Dopĺňa, že jedinečnosť Tatratea spočíva v tom, že všetky čajové extrakty na miešanie 

liehovinových likérov si Karloff dodnes robí sám z čajov dovážaných z mnohých častí sveta. "Tatratea som postavil na 

tom, že vybudujem novú národnú liehovinu. Nech tu nie je len borovička," prízvukuje. 

 

S nápadom na nový produkt sa pri zrode Karloffu dala podľa J. Semaňáka obísť aj absencia kapitálu na vlastnú fabriku. 

Výrobu liehovín si objednával u iných producentov. A tak sa prvé štyri roky až do roku 2008 vyrábal Tatratea v 

juhoslovenskom Svodíne. V dedine známej skôr vínom. Do podtatranského Kežmarku sa likér presťahoval až následne. 

Potom ako ním J. Semaňák i J. Hudzík znovuoživili tú istú likérku, v ktorej tvorca Tatratea podnikal v deväťdesiatych 

rokoch. Stojí v zrekonštruovanom priemyselnom areáli po bývalých pradiarňach. 

 

Takmer uťatý rozbeh 

 

Pod Tatry sa likér sťahoval po vychytaní úvodných chýb z prvých rokov predaja. Hneď na štarte však Tatranský čaj 

takmer skončil. "Prvých sedemtisíc vyrobených fliaš Tatratea sme na jar roku 2004 predali veľmi rýchlo. No prišlo leto, 

keď ľudia silnejší alkohol až tak často nepijú, a ďalších 15-tisíc fliaš nám úplne zastalo. Už som chcel aj skončiť s tým, že 

čo mi zostalo, dopredám za znížené ceny. A práve tie nízke ceny spravili z Tatratea na Šírave absolútny hit leta a nové 

objednávky sa nám len tak hrnuli," vraví J. Semaňák. 

 

O rok neskôr sa už predaj liehoviny vyšplhal na 670-tisíc fliaš. No potom jeho tvorca stavil na to, že sa z likéru aj 

pomocou vylepšenia fliaš i marketingu pokúsi vybudovať prémiový brand najvyššej cenovej kategórie nad 15 eur za 

fľašku. To takmer na pol dekádu vyvolalo postupný pokles predaja na skoro polovičné objemy. Predaje sa začali otáčať 

až pred siedmimi rokmi. Vlani sa už Karloff s Tatratea dostal naspäť na rekord spred dvanástich rokov. I keď dnes ten istý 

objem predaja s vyššími cenami prináša firme oveľa zaujímavejšie zisky.  

 

https://static.etrend.sk/uploads/tx_media/2017/01/27/article_detail_image_750_box/04-39_Tatratea.png 

 

Z hokejistu obchodník 

 

Karloff sa vrátil k rastu nielen vďaka inovatívnemu ťahu otca, podiel na tom má aj jeho syn Erik. Do firmy prišiel v roku 

2006, keď ešte nemal devätnásť rokov. Pôvodne chcel hrať hokej a dotiahol to do juniorky Popradu i Spišskej Novej Vsi, 

ale pre vážne zranenia musel s vrcholovým športom skončiť. 
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"Do otcovej firmy som išiel, lebo veľa mojich kamarátov mi už v tom čase rozprávalo, nech im donesiem ten Tatratea. To 

mi jasne hovorilo, že jeho podnikanie má význam," spomína Erik, ktorý pôvodne začínal v sklade či pri rozvoze tovaru. 

Chodil aj na diskotéky robiť na Tatratea marketingové promo akcie. A popritom externe vyštudoval právo. 

 

"Synovi som vravel, že do biznisu ho zaučím sám, a tak to študovať nemusí. Poradil som mu, nech ide radšej na právo, 

lebo to nám vo firme viac chýba," hovorí otec Ján. Keď získal Erik viacej skúseností, posunul sa vo firme do 

manažmentu. Ako 23-ročný začal v roku 2010 šéfovať obchodu likérky. 

 

Dobre namixovaný tandem 

 

S jeho prínosom pre podnik je otec veľmi spokojný. "Nikdy som nebol veľký odborník na stráženie účtovníctva. Ozajstný 

poriadok do financií firmy zaviedol až Erik," hovorí Ján. Kedysi obchodných zástupcov vo firme honorovali podľa 

dosiahnutého obratu. Stávalo sa, že pre vyššie predaje ponúkali odberateľom až príliš často zľavy. Zmenil to až syn. 

 

"Dnes sledujeme viac kvalitu zmlúv našich obchodníkov. Ak obchodník dlhodobo ponúka odberateľom dobrý servis, 

obraty mu rastú aj bez väčších zliav a my tak máme zaujímavejšie zisky," tvrdí Erik, ktorý na otcovi oceňuje jeho neustály 

hlad po inováciách. 

 

Práve otec s marketingovými poradcami vymyslel pre Tatratea osobité maľované fľaše, ktoré pripomínajú termosku. 

Dodávateľa na ne na Slovensku márne hľadal dva roky. Tak ich dováža z Poľska. Tatratea priniesol na trh už štrnásť 

druhov produktov s obsahom alkoholu od 17 po 72 percent. Najpredávanejšie sú tie vôbec najsilnejšie. 

 

Inovácie sú však najčastejšie aj predmetom spornejších diskusií medzi otcom a synom. "Otec by do všetkého nového 

chcel ísť hneď s veľkými objemami. Ja ho nahováram, nech začneme najskôr v menšom," hovorí syn. Aj otec priznáva, 

že keď sa dostane do tvorivej eufórie, často by to bez synovej oponentúry prehnal. 

 

Ak chcú podľa K. Semaňáka rodičia budovať trvácnejšie rodinné podniky, potrebujú sa naučiť počúvať svoje deti. "Karloff 

je síce moje kráľovstvo, ale pre dobro firmy som sa musel naučiť akceptovať, že slovo tu má aj syn," zdôrazňuje otec. 

Niekedy sa pohádajú aj dosť ostro, no napätie trvá len pár minút a so synom vždy napokon nájdu kompromis. Erik je už 

podľa otca natoľko skúsený, že o zhruba štyri roky môže vedenie firmy prevziať ako jej najvyšší šéf. Hoci zakladateľ bude 

mať vtedy len 56 rokov.  

 

http://www.etrend.sk/fileadmin/user_upload/OBRAZKY/04-39_Tatratea-SCHEMA.png 

 

Príbeh Tatratea- kliknite pre schému v plnej veľkosti 

 

Väčší export i nová fabrika 
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Dovtedy chce J. Semaňák naplniť niekoľko ďalších zámerov. Karloff mieni potom, ako už dostatočne obsadil domáci trh, 

rozšíriť hlavne export. I keď už aj teraz ide do zahraničia až tretina jej produkcie. Aj vďaka viacerým zahraničným 

oceneniam za chuť i dizajn. Väčšina exportu dnes smeruje do Česka, Maďarska a Rumunska. Do ďalšieho tucta krajín 

posielajú menšie dodávky. Na americkom trhu boli pritom Podtatranci upozornení, že ich charakteristické T-čko má na 

fľaši svojej vodky aj nový americký prezident Donald Trump. Oni sa však odlíšili tým, že svoje T-čko majú ozdobené 

čičmianskymi vzormi. 

 

Ďalší rast exportu firmy nemusí ťahať len Tatratea. Ten síce kryje až 70 percent výroby podniku, no ten má aj iné 

liehoviny. Trebárs likér z tokajských vín Tocaine. Najväčší exportný potenciál popri Tatratea by podľa Jána mohla mať ich 

nová Czechoslovakia vodka, lebo vodky sa pijú po celom svete. Názov bývalého spoločného štátu využil preto, lebo má 

dodnes v zahraničí cveng. Navyše Karloff dováža lieh z českého Kojetína. 

 

Práve export by podľa Semaňákovcov mohol postupne zdvojnásobiť ročné predaje firmy na dva milióny fliaš. Ak sa to 

podarí, už to bude dostatočne veľká výroba aj na naplnenie ich ďalšieho cieľa. Tým je výstavba novej väčšej fabriky. 

Chcú ju mať opäť pod Tatrami. V blízkosti Spišskej Belej. Nový závod by mal rodinu stáť päť až šesť miliónov eur. 

Každému tretinu 

 

J. Semaňák už presne vie, ako firmu v budúcnosti odovzdá nasledovníkom. Nielen synovi Erikovi, ale aj dcére Stelle a 

druhému synovi Leovi. Každému dá tretinu firmy bez ohľadu na to, či v nej budú pracovať. "Nechcem, aby sa deti v 

budúcnosti sporili. Erik to berie, lebo má vo firme za prácu primeraný manažérsky plat," hovorí J. Semaňák. 

 

Či príde do firmy druhý syn, zakladateľ nevie odhadnúť, lebo má len desať rokov. No Stellu sa už postupne snaží prilákať. 

O to viac, že nedávno ukončila v Prahe štúdiá medzinárodného obchodu a marketingu, a tak by firme mohla pomôcť s 

medzinárodným obchodom. 

 

Firmu rodina predať nechce. Aj preto, aby potom nový investor nepresídlil Tatratea spod Tatier niekam inam.  

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.58.  Tipy na dnes - pondelok 30. januára 

 [korzar.sme.sk; 30/01/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20442426/tipy-na-dnes-pondelok-30-januara.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Prehliadka súčasného severského filmu Scandi 2017 

https://korzar.sme.sk/c/20442426/tipy-na-dnes-pondelok-30-januara.html
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PREŠOV. V rámci prehliadky súčasného severského filmu Scandi 2017 prinesie kino Scala v pondelok o 19.00 hod. titul 

Boj snežného pluhu s mafiou. 

 

Všetko najlepšie! 

 

PREŠOV. Bláznivú komédiu Všetko najlepšie! Prinesie Divadlo Jonáša Záborského v pondelok o 10.00 hod. 

 

Pictures at an exhibition 

 

TREBIŠOV. Vo výstavných priestoroch kaštieľa môžete až do 19. februára vidieť novoročnú výstavu Ľubomíra Ondovčíka 

pod názvom Pictures at an exhibition, kde je vystavených približne 50 diel tohto zemplínskeho umelca. 

 

Polročný koncert 

 

MICHALOVCE. V pondelok 30. januára o 17.00 hod. bude vo veľkej sále MsKS Polročný koncert detského folklórneho 

súboru Zemplínik. 

 

Novoročný koncert ZUŠ 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V koncertnej sále Základnej umeleckej školy na ulici Fabiniho 1 sa uskutoční o 17.00 h. novoročný 

koncert. 

 

Späť na obsah 

 

1.59.  Pohotovosť v lekárňach - pondelok 30. januára 

 [korzar.sme.sk; 30/01/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20444140/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-30-januara.html 

 

Pohotovostné lekárne 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 

 

https://korzar.sme.sk/c/20444140/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-30-januara.html
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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, Hlavná 49 

 

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

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19, +421 901961073 

 

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

 

Rožňava 

 

Dr. MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, Dr. Max, Krasnohorská 3894/5 

 

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

 

Revúca 

 

Benu - Tesco 
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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 

 

Elixír, Obchodná 3, +421 52 43 24444 

 

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

 

Poprad 

 

PRIMULA, Dostojevského 21 

 

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

 

Humenné 

 

Slnečnica 06, Ul. 1. mája 21 

 

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

 

Sobrance 

 

PRIMULA, Hollého 222, +421 56 6522330 

 

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 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

SCHNEIDER, Prof. Hlaváča 18, +421 0902/954 947 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
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Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.60.  Kam za kultúrou - pondelok 30. januára 

 [korzar.sme.sk; 30/01/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20444144/kam-za-kulturou-pondelok-30-januara.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: 

 

CINEMAX - Collateral Beauty o 17.40, Divoké vlny 2 o 15.10, Lichožrúti o 16.10, Miluje tě modře o 18.15, Ozzy o 15.35, 

Pasažieri o 19.40, Pod rúškom noci o 19.50, Resident Evil: Posledná kapitola o 18.40, 3D o 16.20, 21.00, Rozpoltený o 

20.20, Spievaj o 15.20, Spojenci o 17.50, 20.15, Všetko alebo nič o 15.30, 17.10, 18.00, 20.30, xXx: Návrat Xandera 

Cagea o 20.40, 3D o 16.00, Zakladateľ o 18.10 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - Resident Evil: Posledná kapitola o 20.00, 3D o 18.20, Spojenci o 18.10, 19.50, xXx: Návrat 

Xandera Cagea o 16.10, 17.50, Rozpoltený o 20.30, Všetko alebo nič o 18.00, 20.10, Veľký čínsky múr 3D o 16.20, 

Assassin's Creed o 15.30, La La Land o 15.40 hod., 

 

ÚSMEV - Je to len koniec sveta o 18.00, Spojenci o 20.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Resident Evil: Posledná kapitola o 20.20, 3D o 18.20, Spojenci o 

18.10, xXx: Návrat Xandera Cagea o 16.10, Rozpoltený o 20.30, Všetko alebo nič o 18.00, 20.10, Veľký čínsky múr 3D o 

16.20, La La Land o 15.40 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Ženský zákon (po špiski) o 10.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: 

https://korzar.sme.sk/c/20444144/kam-za-kulturou-pondelok-30-januara.html
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GALÉRIA ÚĽUV (Mäsiarska 52, po - pia 13 - 17) - Kruhy na vode 2016 - 9. ročník súťaže dizajnu orientovaného na 

remeslo (do 14. 3.), 

 

ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Výstava: Frontier Justice Experience (do 10. 2.), 

 

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Výstava: 200 rokov maďarského divadelníctva 

(do 28. 2.), 

 

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, 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, 

 

TREBIŠOV: MÚZEUM - Ľubomír Ondovčík - PICTURES AT AN EXHIBITION (do 19. 2.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod., Tabačka mini 

(animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 hod.), (film) Queer café: Motocyklový klub satyrov o 20.00 

hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Všetko alebo nič o 15.30, 18.00, 20.30, Spievaj o 15.40, Resident Evil: Posledná kapitola o 18.30, 

3D o 20.40, Spojenci o 18.10, Divoké vlny 2 o 15.50, xXx: Návrat Xandera Cagea o 17.50, 3D o 20.50, Rozpoltený o 

20.20, Veľký čínsky múr o 16.10, Zakladateľ o 15.20, Miluji tě modře o 15.20, Pod rúškom noci o 19.50 hod., 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 1. 2017 

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

POPRAD: CINEMAX - Divoké vlny 2 o 15.50, Miluje tě modře o 18.30, Resident Evil: Posledná kapitola o 20.40, 

Rozpoltený o 20.30, Spojenci o 18.00, Všetko alebo nič o 16.00, 17.50, 20.20, xXx: Návrat Xandera Cagea o 15.40 hod., 

 

HUMENNÉ: FAJN - Resident Evil: Posledná kapitola o 19.30 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; 

 

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, 

EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, 

 

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, ART KLUB - Anjel 

Vianoc 2016 (do 30. 1.), 

 

STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Kabinet kuriozít - 

výstava s témou Tatier zo zbierok súkromných zberateľov; Výstava: Viola Krupová - Feeling happy :), 

 

SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia 

Ferdinanda Katonu, 

 

SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na 

pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu 

 

Späť na obsah 
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1.61.  Firmy ťažko obsadzujú pracovné miesta 

 [Korzár; 24/2017; 30/01/2017; s.: 4; tasr ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

NEPÁČIA SA MZDY, STÁTIE PRI PÁSE ANI PRACOVNÝ ČAS 

 

kraj sa radí k regiónom s vysokou nezamestnanosťou, avšak stále tu niektoré firmy zháňajú zamestnancov. 

 

PREŠOVSKÝ KRAJ.  

 

Vysokokvalifikovaní špecialisti aj robotnícke profesie. Niektorí zamestnávatelia v Prešovskom regióne majú problém s 

výberom vhodných zamestnancov. V Prešovskom kraji bolo ku koncu vlaňajšieho roka takmer 14 percent ľudí bez práce 

a v okrese Prešov ich počet prevýšil 10,5 percenta. Ani tieto čísla však neznamenajú, že si firmy dokážu rýchlo nájsť 

kvalifikovanú pracovnú silu. 

 

Chýba chuť pracovať 

 

Problémy s nedostatkom pracovnej sily neustále rieši eseročka Krotuchen, sieť rýchlych občerstvení s pobočkami v 

Prešove, Košiciach a Poprade a vlastnou pekárenskou výrobou. "Obsadzujeme pozície predavač, pokladník, pekár, 

kuchár, čašník. Najväčší problém je nájsť mladých ľudí s chuťou pracovať. Keďže ide o dvojzmennú prevádzku, veľakrát 

im z dôvodu starostlivosti o deti nevyhovuje pracovný čas, alebo v prípade mladých ľudí po škole hlavne mzda," uvádza 

konateľka firmy Slavomíra Štecová. Ak sa aj podľa nej nájde kvalifikovaná pracovná sila, často po dvoch, troch rokoch 

ženy odchádzajú na materskú dovolenku, a tak je na týchto pozíciách vysoká fluktuácia. 

 

Absolventi sa ďalej učiť nechcú 

 

Nájsť zamestnancov s analytickým myslením, skúsenosťami a vzdelanostným potenciálom nie je podľa Barbory Jankovič 

z prešovskej firmy PEA vôbec jednoduché. Eseročka poskytuje ekonomické služby, poradenstvo a marketing. "Čerství 

absolventi dnes nemajú záujem o ďalšie vzdelanie či doučenie, čoho výsledok sú potom nesplnené očakávania a 

nespokojnosť na oboch stranách." Humenský závod Mecom Group, ktorý sa zaoberá výrobou a distribúciou mäsových 

výrobkov, má problém s obsadzovaním miest, najmä ak si vyžadujú prax. Ide napríklad o pozície na technickom úseku, 

ako sú údržbár, elektrikár či automechanik. Z administratívnej oblasti je to pozícia manažéra kvality, personalistu, 

mzdového účtovníka či IT špecialistu. "Ťažšie sa nám obsadzujú remeselné a odborné pozície," informovala HR 

manažérka spoločnosti Mecom Group Mária Bojková. 

 

Mladí bez návykov 

 

Podľa prepočtov Mecomu trvá nájsť zamestnanca na miesta do výroby do týždňa, remeslá obsadzujú aj pol roka, 

špecialistov od troch do šiestich mesiacov. Bojková vymenúva, že spomedzi zamestnancov najčastejšie odchádzajú 
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mladí ľudia, ktorí ešte nemajú pracovné návyky, prípadne majú inú predstavu o tom, ako to funguje vo výrobnom závode. 

Medzi dôvody, prečo ľudia nemajú záujem pracovať konkrétne v závode, spomenula skúsenosť z oddelenia výroby, kde 

mladí ľudia nedokázali stáť sedem a pol hodiny pri páse. "Mali inú predstavu o práci a tiež nie každému vyhovuje vlhké 

pracovné prostredie a teplota do desať stupňov Celzia." 

 

IT sektor 

 

Spoločnosť Unicorn Systems ešte vlani v novembri avizovala, že prijme takmer 70 nových zamestnancov z oblasti IT 

seniorov pre svoje vývojové centrum v Prešove. Richard Schwartz, obchodný riaditeľ pre Slovensko, uviedol, že ešte 

stále majú voľné pozície vývojárov a analytikov. "Aj preto pravidelne organizujeme odborné prednášky s novinkami zo 

sveta IT v našom vývojovom centre. Rozvíjame spoluprácu so strednými a vysokými školami, pretože sme presvedčení, 

že odborná výchova v tejto oblasti z dlhodobého hľadiska prinesie kvalitných zamestnancov aj pre našu spoločnosť." 

Dodal, že firma investuje do vzdelávania stovky tisíc eur.  

 

(tasr) 

 

---- 

 

EMBRACO ZHÁŇA ĽUDÍ PO CELOM REGIÓNE 

 

* Problém s nedostatkom vhodných uchádzačov je aj v generácii Y. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES.  

 

Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi oslovuje pri hľadaní vhodných zamestnancov uchádzačov mimo okresu, aj na 

celom Spiši a v susedných regiónoch. Od roku 2016 sa pri náboroch zamerali na pozíciu operátorov. 

 

Generácia Y 

 

Problém s nedostatkom vhodných uchádzačov o prácu vidí manažér oddelenia ľudských zdrojov z Embraco Slovakia 

Roman Kollár aj v takzvanej generácii Y, ktorá sa narodila v rokoch 1985-1995. Ako ďalej priblížil, na akúkoľvek pracovnú 

pozíciu je potrebné aj dobré zaškolenie. Väčšia dôležitosť ako v minulosti sa u zamestnancov kladie na rovnováhu medzi 

pracovným a súkromným životom. 

 

Zahraničie nie je riešenie 

 

Spoločnosť zatiaľ nehľadá pracovnú silu v zahraničí. "V niektorých prípadoch to môže byť riešenie, v Embracu by to však 

otvorilo ďalšie otázky, najmä v oblasti ubytovania a dopravy zamestnancov. Zatiaľ sa v takej situácii, aby toto riešenie 
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bolo pre nás aktuálne, nenachádzame." Korporácia Embraco vyrába kompresory a kondenzačné jednotky pre domáce a 

komerčné chladenie. 

 

(tasr) 

 

Späť na obsah 

 

1.62.  Líder zvýšil náskok 

 [Korzár; 24/2017; 30/01/2017; s.: 17; red ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

V 49. kole 1. Budiš hokejovej ligy včera pútal pozornosť najmä súboj dvoch najvyššie postavených celkov v tabuľke. 

Prešov hostil Michalovce. 

 

KOŠICE.  

 

Šláger ponúkol výbornej kulise (2 137 divákov) dramatický hokej. Domáci v ňom dvakrát viedli, ale hostia v oboch 

prípadoch vyrovnali. Rozhodujúcim momentom sa napokon stal presný zásah Šimčáka v 43. min. Na ten už 

Michalovčania odpovedať nedokázali. Naopak, v 55. min. gólom na 4:2 definitívne pečatil zisk troch bodov pre domácich 

Jokeľ. Prešovčania týmto víťazstvom urobili dôležitý krok k víťazstvu v súťaži po základnej časti. Vedú o päť bodov pred 

Detvou, ktorá sa dostala cez Michalovce na druhú priečku. 

 

Výsledky: Prešov – Michalovce 4:2 (1:0, 0:1, 3:1). Góly: 9. Solomončak, 41. Kokavec, 43. Šimčák, 55. Jokeľ – 32. Giľák, 

42. Lučnikov. Topoľčany –Spišská Nová Ves 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Góly: 39. Kalináč, 50. Podstavek, 55. Laššo – 42. 

Mikula. Skalica – Detva 0:4 (0:1, 0:1, 0:2). Dohrávka 40. kola: Považská Bystrica – Martin "B" 5:1 (0:0, 2:0, 3:1).  

 

(red.) 

 

Späť na obsah 

 

1.63.  Na Valnom zhromaždení Slovensko-ruskej spoločnosti: "Dnes sme my pokračovatelia 

slovenského rusofilstva!" 

 [hlavnespravy.sk; 30/01/2017; HSP/Foto: srspol.sk ; Zaradenie: Hlavné správy] 

http://www.hlavnespravy.sk/na-valnom-zhromazdeni-slovensko-ruskej-spolocnosti-dnes-sme-my-pokracovatelia-slovenskeho-

rusofilstva/891163 

 

Bratislava 30. januára 2017 (HSP/Foto: srspol.sk) 

 

http://www.hlavnespravy.sk/na-valnom-zhromazdeni-slovensko-ruskej-spolocnosti-dnes-sme-my-pokracovatelia-slovenskeho-rusofilstva/891163
http://www.hlavnespravy.sk/na-valnom-zhromazdeni-slovensko-ruskej-spolocnosti-dnes-sme-my-pokracovatelia-slovenskeho-rusofilstva/891163
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Vo štvrtok 26. januára 2017 sa v doposiaľ najväčšom počte účastníkov konalo Valné zhromaždenie Slovensko-ruskej 

spoločnosti, ktorého sa zúčastnil aj veľvyslanec RF v SR Alexej L. Fedotov 

 

Zasadnutie Slovensko-ruskej spoločnosti 

 

Správu o činnosti predniesol predseda spoločnosti Ján Čarnogurský, ktorý skonštatoval, že naša spoločnosť početne 

rastie a dosiahla už 645 členov (len za posledný rok nám pribudlo 95 členov). A deje sa to napriek tomu, že ako výrazne 

proruskí a proslovanskí pôsobíme v mediálne a propagandisticky tvrdom a arogantnom rusofóbskom prostredí. 

 

"My schvaľujeme ruskú politiku, pretože logicky niet na nej čo neschvaľovať," povedal J. Čarnogurský a uviedol na to aj 

rad príkladov: vojnu v Sýrii, vazalské správanie mienkotvorných médií… Osobitne pri tom poukázal na odborno-politickú 

úroveň nášho ministerstva zahraničia a jeho vyhlásenia, ktoré vývoj v rade prípadoch nepotvrdil. A naopak, naše 

vyhlásenia, všetko, čo zaznelo na protestných zhromaždeniach proti základniam cudzích vojsk na území SR a 

okupovaniu Slovenska nimi…, vývoj potvrdil ako nespochybniteľnú pravdu. "Dnes to potvrdzuje aj prezident Donald 

Trump, ktorý hovorí, že NATO je zastarané a EÚ mu je ľahostajná", konštatoval J. Čarnogurský a zvýraznil, že 

"zahraničná politika Slovenska sa javí ako nezorientovaná, bojácna a bez konceptu". Slovensko-ruská spoločnosť 

nedovoľuje rusofóbskej politike zvíťaziť aj svojimi webmi a blogmi. 

 

Pri hodnotení vnútrospoločenského života sa predseda zmienil aj o našich výletoch do zahraničia a po Slovensku, o 

spoločných kultúrnych podujatiach a s uspokojením konštatoval, že nám po celom Slovensku rastie počet klubov Arbat (je 

ich 9), ktoré svojich rodákov oslovujú vlastnými aktivitami. Konkrétne poukázal na úspechy našich kolegov z Trenčína, 

Spišskej Novej Vsi a Prešova. Podľa môjho názoru sme sem zabudli uviesť aj priateľov zo Zvolena. Na záver tohto bodu 

predseda Čarnogurský zdôraznil, že "dnes sme my pokračovatelia slovenského rusofilstva!". 

 

V diskusii zaznel rad názorov na spestrenie vlastného života, lenže zazneli aj námety, na ktoré Slovensko-ruská 

spoločnosť má minimálne alebo vôbec žiadne páky. Konkrétnejšie stanovisko k nim zaujme prvé rokovanie novej 

správnej rady. 

 

K niektorým námetom sa vyjadril aj ruský veľvyslanec. Napríklad aj k úrovni signálu a dostupnosti ruských televízií a 

rozhlasu. Ale aj to bude téma rokovania správnej rady. Pri opodstatňovaní prirodzenej dôležitosti tejto požiadavky zazneli 

slová, že na Slovensku akoby platilo, že "pozerať ruskú televíziu, ako by bolo nehodné tohto národa". 

 

Okrem plánu práce na tento a ďalšie roky boli v programe valného zhromaždenia veľmi dôležité ešte tri body. Zmena 

stanov spoločnosti v troch bodoch, voľba členov novej správnej rady a voľba predsedu spoločnosti. 

 

Za členov správnej rady boli na obdobie ďalších troch rokov zvolení: Natália Dostovalová z Košíc, Larisa Plechanova z 

Bratislavy, Branislav Fábry z Bratislavy, Branislav Rusiňák zo Spišskej Novej Vsi a František Kavuľák z Trenčína. Za 

predsedu Slovensko-ruskej spoločnosti bol na ďalšie funkčné obdobie opätovne zvolený Ján Čarnogurský. 
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Vladimír Mikunda 

 

Späť na obsah 

 

1.64.  V šlágri I. hokejovej ligy Budiš Prešov zdolal Michalovce 4:2 

 [hlavnespravy.sk; 30/01/2017; HSP/Foto:Stanislav Novotný ; Zaradenie: Šport] 

http://www.hlavnespravy.sk/v-slagri-i-hokejovej-ligy-budis-presov-zdolal-michalovce-42/891225 

 

Banská Bystrica 30.januára 2017 (HSP/Foto:Stanislav Novotný) 

 

Druhá najvyššia domáca hokejová súťaž prvá liga Budiš pokračovala napriek tomu, že v Poprade bola významná 

hokejová slávnosť. 

 

Hokejisti HK Sp.Nová Ves nedosahujú výsledky v prvej hokejovej ligy podľa svojich predstáv a pohybujú sa preto v 

spodnej časti tabuľky. Výnimkou bol výsledok Sp.Nová Ves – Považská Bystrica (4:0) v 33.kole. Na snímke vidieť závar 

pred bránkou Filipa Suráka (SNV), kde sa vo vyloženej gólovej príležitosti hostí nedokázali gólovo presadiť Slavomír 

Hriňa (uprostred) a vedľa neho stojaci Milan Dolinajec v červených dresoch 

 

Okrem toho, že HK Poprad oslávil 80.výročie vzniku tejto najrýchlejšej kolektívnej hry na svete uskutočnilo sa aj exhibičné 

stretnutie výberov hviezd Petra Bondru a Miroslava Šatana. Na tento sviatok sa nedostali prvoligoví hokejisti, ktorí by radi 

"čuchli" aj k profesionálnemu hokeju, ale nebolo im to umožnené. Neexistuje koordinácia hracích termínov firmy Pro 

hokej, ktorá riadi Tipsport ligu a SZĽH, ktorá má pod kontrolou druhú najvýznamnejšiu súťaž prvú hokejovú ligu. 

 

Keďže termíny prvej hokejovej ligy sú veľmi nahustené nebolo možné urobiť zásah do termínovej listiny a dnešný termín 

dodatočne zablokovať, aby kolektívy štartujúce v prvej hokejovej lige Budiš sa mohli tohto sviatku slovenského hokeja 

dnes zúčastniť osobne, prípadne si ho pozrieť na televíznej obrazovke. Nestalo sa tak.. Venujme sa však trom zápasom 

prvej hokejovej ligy Budiš, kde šláger kola videli priaznivci ľadového hokeja v Prešove. Pri rekordnej návšteve 2 137 

divákov Prešov zdolal rozdielom dvoch gólov v pomere 4:2 hokejistov HK Dukla Michalovce. Nedarilo sa však Skalici, kde 

si po hladkom víťazstve 4:0 plný počet tri body odviezli hokejisti spod Poľany. V poslednom treťom stretnutí 49.kola HC 

Topoľčany zdolali Spišskú Novú Ves. 

 

Prehľad výsledkov 49.kola prvej hokejovej ligy Budiš: 

 

HC TOPOĽČANY – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES 3 : 1 ( 0 : 0, 1 : 0, 2 : 1 ) 

 

Góly a asistencie: (38:41min.) Kalináč (Račko) – presilovka 1:0, (41:44 min.) Mikula (O.Štefanka, Vantroba ) v oslabení 

1:1, (49:33 min. Podstavek (Kluka, Hrudík) – 2:1, (54:16 min.) Laššo (Kluka, Podstavek) – 3:1. Vylúčení: 4 – 5 na 2 min., 

http://www.hlavnespravy.sk/v-slagri-i-hokejovej-ligy-budis-presov-zdolal-michalovce-42/891225
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presilovky 1:0, oslabenia 0:1. Zásahy brankárov: Jozef Račko (Topoľčany) 33/32 = 96,97% úspešnosť zásahov, Filip 

Surák (SNV) 39/36 = 92,31% úspešnosť zásahov. Pred 870 divákmi rozhodovali: Mĺkvy – Makúch, Drblík). 

 

HK SKALICA – HC 07 ORIN DETVA 0 : 4 ( 0 : 1, 0 : 1, 0 : 2 ) 

 

Góly a asistencie: (09:23 min.) Hrušík (Videlka, Viktor Fekiač) 0:1, (27:40 min. Videlka (Viktor Fekiač, Zorvan) 0:2, (43:58 

min.) Gašpar (Škvaridlo, Patrik Fekiač) 0:3, (56:43 min.) Gašpar (Škvaridlo, Hataš) 0:4. Vylúčení: 5 – 6 na 2 min., 

presilovky a oslabenia: 0:0. Zásahy brankárov: Boris Bábik (Skalica) 16/14 = 87,50% úspešnosť zásahov chytal 25:36 

min., Patrik Romančík (Skalica) 28/26 = 92,86 % úspešnosť, keď odchytal 34:24 min., – Vilim Rosandič (Detva) 31/31 = 

100% úspešnosť zásahov. Pred 635 divákmi rozhodovali Adamec – Šefčík, Beniač. 

 

HC PENGUINS PREŠOV – HK DUKLA MICHALOVCE 4 : 2 ( 1 : 0, 1 : 1, 2 : 1 ) 

 

Góly a asistencie: (08:46 min.) Solomonchak (Prokop, Chalupa) presilovka 1:0, (31:30 min.) Giľák po samostatnej akcii v 

oslabení 1:1, (40:23 min.) Kokavec (Solomonchak, Prokop) presilovka 2:1, (41:28 min.) Luchnikov (Drotár, Slimák) 2:2, 

(42:37 min.) Šimčák (Abdul, Jokeľ ) 3:2, (55:00 min.) 4:2. Vylúčení: 7 – 12 na 2 min., navyše Ivan Fedorko (Michalovce) v 

čase 13:16 min. 10 min. osobný trest pre nešportové správanie sa. Presilovky 2:0, oslabenia 0:1. Zásahy brankárov: 

Lukáš Gavalier (Prešov) 28/26 = 92,86 % úspešnosť zásahov, Adam Trenčan (Michalovce) 39/35 = 89, 74 % úspešnosť 

zásahov. Pred 2 137divákmi rozhodovali: Tornay – R.Gajan, Wolf. 

 

Poradie po 49.kole : 

 

1. Prešov 98 bodov, 2. Detva 96 bodov, 3. Michalovce 94 bodov, 4.Skalica 77 bodov, 5. Topoľčany 74 bodov, 6. Spišská 

Nová Ves 64 bodov, 7.Trnava 54 bodov, 8.Považská Bystrica 30 bodov, 9. Martin "B" 16 bodov. 

 

V najbližšom 50.kole v stredu 1.februára 2017 sa stretnú: 

 

Pov.Bystrica – Skalica o 18,00 hod., Detva – Prešov o 18,00 hod. Trnava – Topoľčany o 17,00 hod. Michalovce – voľný 

žreb. Stretnutie Sp.Nová Ves – Martin "B" 4:2 už predohrali 6.januára 2017. 

 

Jozef Cvajniga 

 

Späť na obsah 

 

1.65.  Návrat medzi najlepších: Prievidza postúpila na finálový turnaj 

 [nasziar.sme.sk; 30/01/2017; Ivan Mriška ; Zaradenie: Žiar / Šport] 

https://nasziar.sme.sk/c/20445756/navrat-medzi-najlepsich-prievidza-postupila-na-finalovy-turnaj.html 

 

Prievidzskí volejbalisti potvrdili triumf z Myjavy a v domácom prostredí opäť zvíťazili. 

https://nasziar.sme.sk/c/20445756/navrat-medzi-najlepsich-prievidza-postupila-na-finalovy-turnaj.html
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PRIEVIDZA. Volejbalisti si tak zahrajú na finálovom turnaji Slovenského pohára, ktorý sa uskutoční 11. a 12. februára v 

Starej Ľubovni. 

 

Zverenci trénera Richarda Nemca zdolali v odvete play-off na domácej palubovke Spartak Myjava 3:1 a keďže rovnakým 

výsledkom vyhrali aj v Myjave, zabezpečili si postup. V semifinále pohára nastúpi Prievidza proti obhajcom trofeje VK 

MIRAD PU Prešov. 

 

Prievidza rozhodla o postupe už po troch veľmi vyrovnaných a dramatických setoch. V úvodnom dejstve nevyužili domáci 

náskok 24:21 a potom dokonca odvracali tri setbaly. "Kohúti" napokon získali prvý set pre seba v pomere 30:28, keď 

posledné slovo mal Andrej Patúc. V druhom sete viedla Prievidza 20:15 a 22:19, ale hostia sa pri podaní nahrávača 

Martina Hauera prepracovali k setbalu (24:22) a druhý set vyhrali 26:24. Myjava sa rozbehla a v treťom dejstve viedla 

11:5 a 15:11. Domáci sa však spamätali, kľúčový set získali pre seba v pomere 27:25 a nakoniec vyhrali celý zápas 3:1. 

Prievidžania sa na záverečnom turnaji Final Four Slovenského pohára predstavili naposledy v roku 2015 v Spišskej 

Novej Vsi, kde vypadli v semifinále. Minulý rok medzi finálovou štvorkou chýbali. 

Meno posledné štvrtého semifinalistu Slovenského pohára bude známe v stredu 1. februára po odvete medzi VK KDS 

Šport Košice a VK Spartak UJS Komárno. V prvom zápase zvíťazilo Komárno 3:1. 

 

SLOVENSKÝ POHÁR 

 

Play-off o postup na finále SP – 2. zápas: 

 

VK Prievidza - TJ Spartak Myjava 3:1 (28, -24, 25, 22) 

 

Zápas trval: 109 minút, rozhodovali: Hodoň a Daruľa 

(prvý zápas 3:1, postúpila Prievidza) 

Prievidza: Sequeira 21, Sorokinš 14, Szczerbaniuk 11, Strugar 2, A. Patúc 16, Grant 6, liberá Mattson a Javorčík 

(Jančura 3, Kudra 3, Šimko 2, Kotian 1). Tréner: R. Nemec. 

Myjava: Hauer 2, Konc 9, Tarabus 9, Katona 10, Ihnát 14, Durec 7, libero Ochodnický (Pokopec 7, Zeman 0, Valo 0, 

Watzka 4). Tréner: Ľ. Šalata. 

 

Zápas začali lepšie domáci, keď si vytvorili viacbodový náskok. Ten si držali až do koncovky, kde ale poľavili, nechali 

súpera dotiahnuť sa, no nakoniec vyhrali. Druhý set mal podobný priebeh, keď Prievidza vyhrávala 20:15 a aj 22:19. 

Myjava však dokázala otočiť na 22:24 a set nakoniec vyhrala. 

 

Tretí set bol asi najdôležitejší a všetko sa v ňom rozhodlo. Myjava od začiatku vyhrávala a postupne si vytvorila až 

päťbodový náskok. Prievidza však kúsok po kúsku ukrajovala z náskoku až tento set vyvrcholil do koncovky, v ktorej sa 

súperi ťahali bod po bode. Šťastnejší boli nakoniec domáci Prievidžania. 
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Štvrtý set bola už viac menej formalita, keďže o postupujúcom bolo rozhodnuté. Oba tímy dali šancu hráčom z lavičky. 

Set vyhrala Prievidza 25:22 a celý zápas 3:1. 

 

Povedali po zápase: 

 

Richard Nemec, tréner Prievidze: "V prvom rade sme veľmi radi z postupu, za čo chcem poďakovať chalanom. Zápas ale 

opäť sprevádzalo veľa našich chýb, s čím nie som spokojný a musíme na tom ešte zapracovať." 

 

Ľuboslav Šalata, tréner Myjavy: "Prvý set bol od začiatku v réžii domácich, my sme sa snažili zdramatizovať aspoň 

koncovku, kde sme sa dokonca dopracovali aj k setbalu, ale boli sme nedôrazní v útoku. V druhom sete sme zlepšili 

výkon a hneď to bolo vidieť aj na skóre. Mali sme niekoľko úspešných zásahov v obrane a dôrazne sme útočili. Chlieb sa 

lámal v treťom sete. Mali sme aj päťbodové vedenie, ktoré domáci skresali v koncovke. My sme boli v útoku opäť 

nedôrazní. Mali sme tam situácie dokonca na jednoblok a neodútočili sme ten set. V štvrtom sete ako mali domáci istotu 

postupu sa zmenil charakter zápasu a dali sme príležitosť mladíkom z lavičky." 

 

SLOVENSKÝ POHÁR MUŽOV A ŽIEN - FINÁLE 

11.-12. februára 2017 MŠH Stará Ľubovňa 

 

Sobota: 

1. semifinále žien: Slávia EU - Kežmarok (11:00) 

2. semifinále žien: UKF Nitra - 1. BVK (13:30) 

 

1. semifinále mužov: Nitra - Košice/Komárno (16:00) 

2. semifinále mužov: Prešov - Prievidza (18:30) 

 

Nedeľa: 

Finále žien (15:00) 

Finále mužov (17:30) 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


