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1. Spišská Nová Ves 

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

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

1.2. V Embracu pretrváva dopyt po kvalitných zamestnancoch: Hľadajú aj mimo Spiša 

     [spisska.dnes24.sk; 30/01/2017; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

1.3. Zamrznutým Hornádom sa vydali za dobrodružstvom 

     [nasmikulas.sme.sk; 30/01/2017; Marek Juriš ; Zaradenie: Mikuláš / Šport] 

1.4. Návrat medzi najlepších: Prievidza postúpila na finálový turnaj 

     [nasaprievidza.sme.sk; 30/01/2017; Ivan Mriška ; Zaradenie: Prievidza / Šport] 

1.5. Lucia Halušková prispela k striebru Slovenska 

     [nasapovazska.sme.sk; 30/01/2017; Jozef Šprocha ; Zaradenie: Považská Bystrica / Šport] 

1.6. Hokejisti v boji o štvrté miesto: Topoľčany zdolali Spišskú Novú Ves 

     [topolcany.dnes24.sk; 30/01/2017; Rastislav Búgel ; Zaradenie: Topoľčany] 

1.7. I. liga: Play off pozná už sedem istých štvrťfinalistov 

     [sport.sk; 30/01/2017; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

1.8. Slovenská katolícka charita oslavuje 90 rokov svojej činnosti 

     [24hod.sk; 30/01/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.9. Slovenská katolícka charita oslavuje 90 rokov svojej činnosti 

     [dobrenoviny.sk; 30/01/2017; TASR ] 

1.10. Slovenská katolícka charita oslavuje 90 rokov svojej činnosti 

     [teraz.sk; 30/01/2017; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

1.11. Zápas s Topoľčanmi Spišiakom nevyšiel: Náš súper mal navrch 

     [spisska.dnes24.sk; 30/01/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.12. Svit získal do tímu Avramoviča a Lošonského 

     [spis.korzar.sme.sk; 30/01/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport] 

1.13. Basketbalisti Svitu získal do tímu Avramoviča a Lošonského 

     [24hod.sk; 30/01/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.14. Basketbalisti Svitu získali do tímu Avramoviča a Lošonského 

     [teraz.sk; 30/01/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.15. Basketbalisti Svitu získali do tímu Avramoviča a Lošonského 

     [dobrenoviny.sk; 30/01/2017; TASR ] 

1.16. Novovešťania, výber pre vás: TOP 5 podujatí, ktoré môžete zažiť do konca zimy 

     [spisska.dnes24.sk; 30/01/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.17. Je medzi nimi aj váš štvornohý miláčik? 10 najobľúbenejších plemien psov v Spišskej 

     [spisska.dnes24.sk; 30/01/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.18. Zoštátnenie v energetike je zatiaľ v rovine úvah 

     [pravda.sk; 30/01/2017; Erik Cziria ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.19. Vrútky sú v hre: pripravujú sa zmeny v preprave cestujúcich 

     [nasturiec.sme.sk; 30/01/2017; Viera Legerská ; Zaradenie: Turiec / Spravodajstvo] 
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1.20. Hokejom sa nedá uživiť, ale zvíťazila chuť po ňom 

     [hokejportal.net; 30/01/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

1.21. Prídu zmeny v cestovaní 

     [Turčianske noviny; 04/2017; 31/01/2017; s.: 3; VL ; Zaradenie: AKTUALITY / INZERCIA] 

1.22. Zlacnela či zdražela? 

     [Pravda; 25/2017; 31/01/2017; s.: 31; Mária Findurová ; Zaradenie: názory] 

1.23. Zoštátnenie v energetike je zatiaľ v rovine úvah 

     [Pravda; 25/2017; 31/01/2017; s.: 10; Erik Cziria ; Zaradenie: správy ekonomika] 

1.24. Tipy na dnes - utorok 31. januára 

     [korzar.sme.sk; 31/01/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.25. Jedna lúpežníčka sa priznala, druhá vraj obeť bránila 

     [kosice.korzar.sme.sk; 31/01/2017; Róbert Bejda ; Zaradenie: Košice Korzár / Krimi] 

1.26. Futbalista Tomáš Šimko zažil aj finále Slovenského pohára 

     [presov.korzar.sme.sk; 31/01/2017; Ján Jacoš ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport] 

1.27. Pohotovosť v lekárňach - utorok 31. januára 

     [korzar.sme.sk; 31/01/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.28. Kam za kultúrou - utorok 31. januára 

     [korzar.sme.sk; 31/01/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.29. Smelé vyhliadky Popradu: Chcú postúpiť do troch rokov 

     [spis.korzar.sme.sk; 31/01/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport] 

1.30. NEPREHLIADNITE 

     [Korzár; 25/2017; 31/01/2017; s.: 6; Redakcia ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.31. Do kádra Svitu Lošonský a Avramovič 

     [Šport; 25/2017; 31/01/2017; s.: 23; tasr ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

1.32. Svit získal dve nové posily 

     [Korzár; 25/2017; 31/01/2017; s.: 19; tasr ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.33. Hokej hodný takej návštevy... 

     [Prešovský večerník; 31/01/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

1.34. Jedna lúpežníčka sa priznala, druhá vraj obeť bránila 

     [Korzár; 25/2017; 31/01/2017; s.: 5; rob ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.35. Smelé vyhliadky Popradu: Postup do troch rokov 

     [Korzár; 25/2017; 31/01/2017; s.: 17; DANIEL DEDINA ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  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 

 

Hokejová Budiš liga mala v nedeľu na programe štyri zápasy 49.kola. Trnava mala voľno. Nedeľa 29.01.2017 - 49.kolo  

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/49kolo-budis-ligy-2140-divakov-videlo-v-presove-dramaticky-hokej-a-vyhru-svojich/70086
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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 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

Dopisovateľ: Lukáš Rusňák, HC Prešov Penguins  

 

Prešov sa vrhol do zápasu aktívne a už po polminúte hry nastrelil tyčku Prokop. Do ďalšej sľúbnej šance sa dostal Abdul 

a na opačnej strane trafil Ščurko z otočky konštrukciu brány. V 9. minúte počas presilovky trestuhodne netrafil prázdnu 

bránu Kokavec. To však napravil o pár sekúnd presne mierenou strelou Solomončak – 1:0. A to mali hostia šťastie, že 

hneď z ďalšej akcie nezvýšil Šimčák. Aj Dukla sa snažila útočiť, domáci ale boli vpredu nebezpečnejší. V 18. minúte mal 

blízko ku gólu na 2:0 Kokavec. Záver tretiny bol v znamení tvrdých súbojov a skóre s v ňom nemenilo. Druhá tretina už 

nebola tak útočná. Michalovčania na jej začiatku zabojovali a v získanej presilovke trafil tyčku Banovský. V oslabení však 

zaútočil aj Prešov. Následne mali presilovku tiež "Tučniaci" a v nej tyčku lízol pokus Valečka. Po jej skončení sa hralo zo 

strany na stranu a pred oboma bránkami to vrelo. Najmä prešovská druhá formácia si vytvorila v 28. minúte nebezpečný 

tlak. V ďalšej presilovke ale domáci inkasovali po brejku Giľáka a bolo vyrovnané. O zaujímavé momenty v ďalších troch 

minútach nebola núdza, diváci videli veľké šance aj emócie. Záver prostredného dejstva priniesol ale viac defenzívej hry. 

Do záverečnej dvadsaťminútovky vstúpili domáci perfektne a po 23 sekundách išli do vedenia vďaka Kokavcovi. 

Michalovciam sa podarilo o minútu vyrovnať skrytou strelou Lučnikova. Stav 2:2 ale dlho nevydržal, Šimčák v 43. minúte 

prekĺzol cez obranu súpera a skóroval. Pokračoval dobrý hokej a pekné príležitosti sme videli na oboch stranách. V 49. 

minúte išli Michalovce do troch a na ľade vznikla menšia šarvátka. Minútu a pol presilovky 5 na 3 Prešov nevyužil a Dukla 

bola stále v hre. V 53. minúte mal vyrovnanie na hokejke Mráz. Na konci ďalšej prešovskej presilovky ale prišiel gól 

Jokeľa na 4:2, ktorý hosťom výrazne šťažil snahu bodovať. Zemplínčania sa ešte tlačili dopredu, skúsili aj odvolať 

brankára, no prekonať Gavaliera už nedokázali. 

 

Foto: HC Prešov Penguins 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  V Embracu pretrváva dopyt po kvalitných zamestnancoch: Hľadajú aj mimo Spiša 

 [spisska.dnes24.sk; 30/01/2017; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/v-embracu-pretrvava-dopyt-po-kvalitnych-zamestnancoch-hladaju-aj-mimo-spisa-261750 

 

 Spoločnosť Embraco Slovakia je najväčším zamestnávateľom na Spiši. Aj v tejto firme pretrváva dopyt po kvalitných 

zamestnancoch. 

 

Od začiatku roka 2016 sa v spoločnosti Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi pri náboroch zamerali na pozíciu 

operátorov. Potvrdil to manažér oddelenia ľudských zdrojov z Embraco Slovakia Roman Kollár. 

 

http://spisska.dnes24.sk/v-embracu-pretrvava-dopyt-po-kvalitnych-zamestnancoch-hladaju-aj-mimo-spisa-261750
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Prečítajte si aj 

 

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 Roman 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. 

 

Prečítajte si aj 

 

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. 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Zamrznutým Hornádom sa vydali za dobrodružstvom 

 [nasmikulas.sme.sk; 30/01/2017; Marek Juriš ; Zaradenie: Mikuláš / Šport] 

https://nasmikulas.sme.sk/c/20445806/zamrznutym-hornadom-sa-vydali-za-dobrodruzstvom.html 

 

Dvojica mikulášskych turistov Karol Špánik a Ivan Bubelíny si vyskúšali prejsť po vlastných časť Prielomu Hornádu. 

Zimný prechod bol dobrodružstvom, rieka sa zmenila na ľad takmer po desiatich rokoch. 

 

https://nasmikulas.sme.sk/c/20445806/zamrznutym-hornadom-sa-vydali-za-dobrodruzstvom.html
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LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V lete je rieka Hornád rajom kajakárov, hlavne od Spišskej Novej Vsi po hranice s Maďarskom. 

V zime sa stáva Prielom Hornádu medzi Hrabušicami a Čingovom vyhľadávaným miestom pre korčuliarov a lyžiarov. 

 

Nie však každý rok, len keď udrú silné a dlhé mrazy, tak ako tento rok, ktorý je skôr raritou. Rieka sa zmenila na ľad 

takmer po desiatich rokoch. Najprv zamrznutý Hornád využívali korčuliari, no v minulom týždni pribudlo na ňom snehu a 

korčuliarov vystriedali bežkári a peší turisti. 

 

Niektorí okúsili ľadovú vodu 

Dvojica mikulášskych turistov Karol Špánik a Ivan Bubelíny sú už miestne legendy. Uplynulý týždeň si vyskúšali prejsť po 

vlastných časť Prielomu Hornádu. Radšej by boli šli na bežkách, ale podmienky podľa informácií už neboli také ideálne a 

prechod taký bezpečný. Aj preto si obidvaja deň predtým kúpili turistické stúpacie železá, ľudovo mačky. 

Vystrojení mačkami, paličkami a teplým turistickým oblečením vyrazili. 

 

"Cestou zo smeru Čingova pomedzi chatky proti prúdu po ľavej strane toku Hornádu sme hľadali ten správny chodník k 

jeho korytu. Poradili nám práve tí, ktorí na nesprávnom mieste okúsili jej ľadovú vodu," opísal cestu I. Bubelíny. 

Na zamrznutom koryte si nasadili mačky, čo vraj nebolo celkom jednoduché. 

 

"Také niečo som ešte v živote na nohách nemal. Na výstup na Kriváň som ich nepotreboval, dokonca ani na Gerlach. Pre 

kolegu Karola Špánika, skúseného horolezca, bol len ten rozdiel, že pri výstupoch používal stúpacie železá špeciálnejšie 

– horolezecké," doplnil svoje dojmy. 

 

Slovenský raj nebol pre I. Bubelínyho neznámy. Prešli niektoré jeho rokliny, ale Prielom Hornádu zatiaľ ešte nie a tobôž 

nie v zime po jeho zamrznutej hladine. 

 

Vytvorili sa menšie i väčšie ľadopády 

"Na druhej strane, môj kolega Karol Špánik, dlhoročný člen Horskej služby, by o peších potulkách, ako aj na kajaku, po 

Prielome Hornádu mohol napísať knihu. Ale pešo sa po-prechádzať po jeho zamrznutej hladine sa mu ešte predtým 

nepodarilo, a to už má na pleciach 82 krížikov," dodal. 

 

Prielom nás privítal menším zadunením, to niekde praskol ľad. Postupovali sme preto opatrne s foťákmi na krku proti 

prúdu kochajúc sa zamrznutým a zasneženým korytom. 

 

Z každej zmeny a zákutia sme chceli mať záber. A takých miest tam bolo neúrekom, zvlášť tam, kde spadali do Hornádu 

bočné kaňony, na ktorých sa vytvorili nespočetné menšie i väčšie ľadopády. 

 

"Orientácia na koryte rieky bola celkom iná ako na turistickom chodníku, kde sú značky a informačné tabule. A preto sme 

len hádali, že asi kde sa momentálne nachádzame. Z ľadu vyčnievali popadané stromy, aj okolo rieky bol riadny polom. 

Konštatovali sme, že v lete na kajaku by sa asi nedalo prielom zjazdiť," opísal cestu. 
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Železné stupačky a mostíky pohltil ľad 

Ivan pokračoval, že na niektorých miestach bolo celé koryto zamrznuté s napadnutým čerstvým snehom a bežeckou 

stopou, niekde bol čistý ľad a mačky sa im prenáramne zišli. Ľad bol niekde aj popraskaný a sklonený do stredu rieky a 

niekde mohutné ľadové kryhy spájali len nie celkom bezpečné mostíky. 

 

Pod skalnými stenami sa vytvorili hlboké tône a na ich bokoch obdivovali zabudované železné stupačky a mostíky, po 

ktorých vedie nad hladinou rieky turistický chodník. 

 

Niektoré boli celkom v ľade a ťažko by sa po nich bez presekania dalo prejsť. Stretli viacerých turistov peších, aj na 

bežkách. Tí im poradili, kde vyjsť na turistický chodník a Poľanu, z ktorej je pekne vidieť Tomašovský výhľad. 

 

Z koryta rieky je to možné len z jedného miesta, aj to nie celkom. "Od hladiny sme videli v snehu viacej stôp k 

turistickému chodníku, kadiaľ si turisti kombinujú prechod a obchádzajú aj nebezpečnejšie úseky. Nakoniec vyšlo aj 

slniečko a pohľady boli čoraz krajšie. Netrúfali sme si prejsť celú trasu, ale chceli sme dôjsť k Letanovskému mlynu, no 

čas nám to nedovolil," povedal liptovský turista. 

 

Po dvoch hodinách šli späť, a veru sa im to vyplatilo. Pohľady z druhej strany boli celkom iné a tiež vhodné na 

fotografovanie. Zaujala ich po-praskaná skalná vežička, kandidátka na zrútenie. Šťastlivo trafili aj na chodník k chatám. 

 

"Radi by sme prešli niekedy aj úsek okolo Letanovského mlyna, no tejto zimy sa nám to asi nepodarí, lebo mrazy ustúpili 

a podľa posledných informácií sa voda v Prielome Hornádu na niektorých miestach vylieva na ľad," doplnil turista Ivan. 

 

Až po príchode domov sa bližšie pozrel do mapy a na internet. S počudovaním zistil, že rieka Hornád je významným 

tokom. Pramení pri obci Vikartovce pod Kráľovou hoľou vo výške 1050 m. Postupne priberá viacej menších a väčších 

prítokov. 

 

Preteká cez Slovenský raj, kde sa medzi Hrabušicami a Smižanmi prerezáva kaňonovým údolím v dĺžke 12 km 

nazývaným Prielom Hornádu, ktorý je zaradený medzi národné prírodné rezervácie Slovenska s najprísnejším "A" 

stupňom zóny ochrany. 

 

Koryto Hornádu je zarezané do vápencového podložia. Po opustení Slovenského raja tečie Volovskými vrchmi cez 

Spišskú Novú Ves a Krompachy, ďalej preteká masívom Čiernej hory, na sútoku s Hnilcom je vybudovaná vodná nádrž 

Ružín, ktorá zásobuje vodou košické železiarne. 

 

Pri Kysaku sa stáča na juh, preteká cez Košice a pokračuje do Maďarska, kde ústi do Slanej a s ňou do Tisy. 
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Celková dĺžka toku Hornádu je 286 km, z toho na Slovensku 193 km. V úseku prielomu je Hornád široký od 10 do 20 m s 

brehmi vysokými 150 m. Najdivší úsek Železné vráta lemujú strmé skalné steny, vysoké až 250 m, ktoré využívajú aj 

horolezci. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Návrat medzi najlepších: Prievidza postúpila na finálový turnaj 

 [nasaprievidza.sme.sk; 30/01/2017; Ivan Mriška ; Zaradenie: Prievidza / Šport] 

https://nasaprievidza.sme.sk/c/20445763/navrat-medzi-najlepsich-prievidza-postupila-na-finalovy-turnaj.html 

 

Prievidzskí volejbalisti potvrdili triumf z Myjavy a v domácom prostredí opäť zvíťazili. 

 

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. 

https://nasaprievidza.sme.sk/c/20445763/navrat-medzi-najlepsich-prievidza-postupila-na-finalovy-turnaj.html
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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. 

 

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 

 

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) 
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Späť na obsah 

 

1.5.  Lucia Halušková prispela k striebru Slovenska 

 [nasapovazska.sme.sk; 30/01/2017; Jozef Šprocha ; Zaradenie: Považská Bystrica / Šport] 

https://nasapovazska.sme.sk/c/20445764/lucia-haluskova-prispela-k-striebru-slovenska.html 

 

Na nedávnych majstrovstvách sveta A skupiny I. divízie (druhá najvyššia kategória) v hokeji hráčok do 18 rokov v 

maďarskej Budapešti štartovalo aj šestnásťročná hráčka MŠK Púchov Lucia Halušková. 

 

Slovensko bolo do posledného zápasu v hre o postup do elitnej skupiny, ale nakoniec skončilo druhé. Nielen o 

šampionáte sme sa s mladou Púchovčankou po návrate domov porozprávali. 

 

Nominovať sa na šampionát zrejme nebolo jednoduché, najmä keď ste chýbali na predvianočnou turnaji V 4 v Púchove. 

 

- Dôvod, prečo som v Púchove nehrala mi nepovedali, ale v duchu som verila, že sa pre mňa miesto nájde, aj keď 

najväčšiu šancu mali dievčatá z projektu ŠKP Bratislava, ktoré s aspolu dlhodobo pripravujú. Až po turnaji pred sviatkami 

mi prišla správa, že sa mám dostaviť na záverečnú prípravu do Bratislavy. Bol to pre mňa pekný darček. V Bratislave sme 

nacvičovali súhru a bojovali o nomináciu, pretože z 23 do Maďarska cestovalo iba osemnásť hráčok, medzi ktorými som 

bola aj ja. 

 

Ako ste zapadli do kolektívu, kde sa väčšina hráčok poznala z projektu? 

 

- Prvé dva dni sme sa zoznamovali, no potom sa vytvorila správna partia a dobrý kolektív, čo sa prejavilo pozitívne aj 

počas šampionátu. Musela som si zvykať na iný štýl hry, než som zvyknutá z Púchova. Predsa len hrať s chlapcami je 

iné, sú fyzicky zdatnejší, hrá s atam viac do tela, kým dievčatá hrajú takmer bezkontaktný hokej. V zápasoch som sa 

potom musela krotiť, aby som nehrala tvrdšie a neoslabovala tím. Rýchlo som sa naučila kombinácie so spoluhráčkami a 

herne sa nám darilo. V útoku som najčastejšie hrala s Alexnadrou Čorňákovou a Rebekou Honečkovou. 

 

Do Budapešti ste išli s vysokými cieľmi. Nebol optimizmus príliš veľký? 

 

- Všetci, hráčky aj vedenie sme prišli s cieľom odviezť zlato a postúpiť vyššie. O súperkach sme mali správy, vedeli sme, 

že najťažšími budú Nemky, ktoré vlani vypadli spomedzi elity a aj Nórky. Nádej sme živili až do posledných minút 

záverečného zápasu Francúzska s Nemeckom. Ak by Francúzky získali aspoň bod, postúpili by sme. Ešte sedem minút 

pred koncom prehrávali iba 2:3, ale potom Nemky pridali štvrtý gól a tešili sa z postupu. Postupová šanca zhasla, ale 

reálne o rok by sme to mali v konkurencii USA, Kanady, Ruska,či Švédska veľmi ťažké a trápili sa, pretože viacero hráčok 

z vekových dôvodov prechádza k ženám. 

 

https://nasapovazska.sme.sk/c/20445764/lucia-haluskova-prispela-k-striebru-slovenska.html
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Podľa štatistík ste patrili k najlepším hráčkam tímu – najlepšia strelkyňa so štyrmi gólmi so 14 striel, druhá v percentuálnej 

úspešnosti – 28,57 percent. Ako sa spätne pozeráte na svoje výkony? 

 

V prvom zápase s Maďarskom som sa oboznamovala s herným systémom, chvíľu to trvalo, ale potom sme lepšie 

korčuľovali a zaslúžene vyhrali. V poslednej tretine sa mi podarilo dať svoj prvý reprezentačný gól, ktorým som zavŕšila 

konečnú výhru na 4:0. mala som veľkú radosť, ani si poriadne nepamätám, aký to bol gól, ale isto pekný ako každý. Puk 

som si zobrala na pamiatku a mám ho doma. Druhým súperom bolo Rakúsko, ktorého hráčky boli nepríjemné a drzé, ale 

nám sa podarilo dať dva góly a v závere som zvyšovala na 3:0. Potom sme poľavili, čo súper využil a znížil na 3:2, takže 

môj gól bol nakoniec víťazný. 

 

Súboj s Nemeckom bol o všetko, škoda, že sme inkasovali už v 1. minúte. Strelecky sa nám nedarilo a po prehre 0:2 mal 

všetko v rukách súper. V tomto zápase som inkasovala jediný dvojminútový trest. 

 

Súboj s Francúzskom (8:1), bol našou jasnou záležitosťou, príliš sa mi nedarilo, dokonca som mala mínusový bod. 

 

Všetko som si vynahradila v poslednom zápase s Nórskom, kde sme potrebovali vyhrať na zachovanie nádeje, no aj 

súperky túžili po druhej priečke. V úvode som dala vedúci gól, ale po dvoch tretinách bol stav 2:1. V úvode tretej časti 

som zvyšovala na 3:1 a nakoniec sme vyhrali 4:1. Po zápase ma organizátori vyhlásili za najlepšiu hráčku zápasu a 

venovali mi plaketu. Turnaj som končila s troma plusovými bodmi. 

 

Šampionát skončil, čo bude ďalej? 

 

- V reprezentácii je pauza až do mája, kedy budeme mať sústredenie v Námestove. Rada by som štartovala na 

majstrovstvách aj o rok, pretože to bude moja posledná šanca v tejto vekovej kategórii. Sezónu dohrám v Púchove, kde 

budem hrať aj za starších žiakov, ktorí vedú svoju skupinu a majú reálnu šancu na postup do bojov o majstra Slovenska. 

Hrávať budem aj za kadetov, ktorí vyhrali regionálnu súťaž a postúpili medzi najlepších dvanásť tímov. 

 

Uvažovali ste už o pôsobení aj v ženskom hokeji? 

 

U starších žiakov v tejto sezóne končím, o rok ešte môžem hrať za kadetov. Som na súpiske v ženskom kádri Popradu, 

zatiaľ iba na hosťovaní. Funkcionári sa o mne dozvedeli od mamy spoluhráčky mojej menovkyne Romany Haluškovej, 

prišli sa pozrieť a pozvali ma na skusy. Zobrali ma do tímu, no prednosť dávam spomínaným chlapčenským súťažiam a 

zápasy by zrejme kolidovali. Pred play off ma oslovili aj zo Spišskej Novej Vsi, ale uvidím, aká bude situácia. 

 

S kým sa Vám najlepšie hrá a kto je vaším vzorom? 

 

U starších žiakov, kde som tretia najlepšia strelkyňa, si najlepšie na ľade rozumiem s Marekom Putalom a Patrikom 

Šmigurom. Hrávam tam aj s od dva roky mladším bratom Pavlom. Je medzi nami rivalita, ale viem, že Paľo i praje a 
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fandí. Predbiehame sa vzájomne a to nás posúva ďalej. Hokej hrá aj brat Mário za dorast. Vzorom pre mňa je 

spoluhráčka z osemnástky a ženská slovenská reprezentantka Tatiana Ištocyová. Z hokejistov sa mi herne najviac páči 

Kanaďan Sidney Crosby a Tomáš Tatar. 

 

Ako sa Vám darí v nehokejovej sfére – škola, súkromie? 

 

- Som prváčka na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici. Škola je náročná, ale dá sa zvládnuť, individuálny študijný 

plán nemám. Každý pondelok po škole chodím plávať, ďalšie štyri dni mávam tréningy, kedy chodím vyčerpaná večer 

domov. V sobotu a v nedeľu sú zápasy, takže voľného času je málo. Voľného času je málo, Diskotéky či podobné veci sú 

mimo mňa. 

 

Ak by ste sa nevenovali hokeju, aký šport by Vám bol blízky? 

 

- Keď som spĺňala vekový limit ako žiačka, chytávala som futbal za Dohňany, no po dovŕšení pätnástich rokov by som 

mohla hrať už iba za ženy, tak som skončila a venujem sa už iba hokeju, kde by som sa v budúcnosti chcela prebojovať 

aj do ženskej reprezentácie. JOZEF ŠPROCHA 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Hokejisti v boji o štvrté miesto: Topoľčany zdolali Spišskú Novú Ves 

 [topolcany.dnes24.sk; 30/01/2017; Rastislav Búgel ; Zaradenie: Topoľčany] 

http://topolcany.dnes24.sk/hokejisti-v-boji-o-stvrte-miesto-topolcany-zdolali-spissku-novu-ves-261824 

 

 Piaty celok I. hokejovej ligy potrebuje body ako soľ. Štvrté miesto po základnej časti vyzerá reálne. 

 

Počas 49. ligového kola hostili piate HC Topoľčany tabuľkového suseda, celok zo Spišskej Novej Vsi (6. miesto). 

Domáci hokejisti sú stále v reálnej hre o priebežné štvté miesto a tak je do konca základnej časti stále o čo bojovať. 

 

V prvej tretine videlo takmer 900 divákov pekný rýchly hokej, no gólovú radosť nepriniesol. Na tú si museli počkať až do 

druhého dejstva. V 39. minúte posielal počas presilovej hry Topoľčany do vedenia Kalináč. Hostia na odpoveď dlho 

nečakali a zásluhou Mikulu bolo v vyrovnané. Prišli však presné zásahy Podstaveka a Lašša a Topoľčany si tak pripísali 

ďalšie dôležité víťazstvo za stavu 3:1. Navyše, štvrtá Skalica doma podľahla Detve 0:4 a tak Topoľčany strácajú na pekné 

umiestnenie už iba 3 body. 

 

HC Topoľčany – HK Spišská Nová Ves 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

http://topolcany.dnes24.sk/hokejisti-v-boji-o-stvrte-miesto-topolcany-zdolali-spissku-novu-ves-261824
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1.7.  I. liga: Play off pozná už sedem istých štvrťfinalistov 

 [sport.sk; 30/01/2017; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/259005/i-liga-play-off-pozna-uz-sedem-istych-stvrtfinalistov/ 

 

- Päť kôl pred koncom základnej časti Budiš I. hokejovej ligy 2016/2017 sú vyriešené takmer všetky jej tajničky. 

 

Známych je už sedem z ôsmich účastníkov play-off a o držiteľovi poslednej miestenky vo vyraďovacej časti sa rozhodne 

pravdepodobne už v stredu. Získa ju Považská Bystrica v prípade, ak v domácom súboji 50. kola proti Skalici získa aspoň 

jeden bod, alebo martinská rezerva v dohrávke 41. kola proti Spišskej Novej Vsi stratí čo i len bod. 

 

Na čele tabuľky je Prešov päť bodov pred Detvou, Michalovce zaostávajú o ďalšie dva body. Do play-off postúpia aj 

Skalica a Topoľčany, v zostávajúcom priebehu základnej časti budú bojovať o to, kto skončí na 4. pozícii a v 1. kole 

vyraďovacej časti bude mať výhodu domáceho prostredia v úvode série a v prípadnom piatom štvrťfinálovom súboji. Zo 

šiestej pozície by sa už nemala pohnúť Spišská Nová Ves, rovnako to platí aj o siedmej priečke Trnavy. 

 

Základná časť Budiš I. ligy vyvrcholí v piatok 10. februára, play-off sa začne o štyri dni neskôr. Finalisti vyraďovacej časti 

sa od 17. marca do 11. apríla predstavia v play-out Tipsport ligy, s deviatym a desiatym tímom základnej časti TL budú 

bojovať o dve miestenky v najvyššej súťaže v sezóne 2017/2018. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Slovenská katolícka charita oslavuje 90 rokov svojej činnosti 

 [24hod.sk; 30/01/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/slovenska-katolicka-charita-oslavuje-90-rokov-svojej-cinnosti-cl490671.html 

 

Ilustračná snímka. 

 

Spišská Nová Ves 30. januára (TASR) - Slovenská katolícka charita (SKCH) si v tomto roku pripomína 90 rokov svojej 

činnosti zameranej na pomoc núdznym na Slovensku a v zahraničí. Jedným z podujatí, ktorým si pripomenula jubileum, 

bol aj Ples SKCH. Ten sa uskutočnil v sobotu 28. januára v priestoroch Reduty v Spišskej Novej Vsi. TASR o tom 

informovala Petra Lisoňová. 

 

SKCH vznikla v roku 1927, keď boli schválené stanovy Ústrednej karity na Slovensku (ÚKS). Po rozvoji charitného diela 

na Slovensku, bola činnosť ÚKS v rokoch 1948 – 1950 zo strany štátu obmedzená. Postupne boli zakázané zbierky na 

charitu a ÚKS bola zverená len starostlivosť o charitné domovy. Po roku 1989 nastal opätovný rozvoj charitného diela, 

pričom bol zmenený aj názov z ÚKS na SKCH. V súčasnosti SKCH pomáha prostredníctvom siete desiatich diecéznych a 

http://sport.aktuality.sk/c/259005/i-liga-play-off-pozna-uz-sedem-istych-stvrtfinalistov/
http://www.24hod.sk/slovenska-katolicka-charita-oslavuje-90-rokov-svojej-cinnosti-cl490671.html
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arcidiecéznych charít ročne približne 23.000 ľuďom v núdzi. V takmer 290 zariadeniach najmä zdravotníckych a 

sociálnych služieb poskytuje SKCH prostredníctvom nich služby seniorom, nevyliečiteľne chorým ľuďom, ľuďom s 

telesným alebo duševným postihnutím, deťom, matkám s deťmi v krízových situáciách, zdravotne ťažko postihnutým a 

ľuďom bez domova. 

 

Ples SKCH bol jedným z pripravovaných podujatí pri príležitosti 90. výročia vzniku SKCH. "Plesom a sprievodným 

programom chceme priblížiť a poďakovať za 90 rokov nášho pôsobenia na Slovensku a v zahraničí. Verím, že výťažok z 

plesu podporí činnosť viacerých našich zariadení," uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. 

 

SKCH je najväčšia charitatívna organizácia na Slovensku, ktorá poskytuje sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie 

služby. Pomáha pri humanitárnej pomoci po prírodných katastrofách či spoločenských konfliktoch a efektívnej rozvojovej 

spolupráci. Pôsobí v krajinách ako je Uganda, Rwanda, India, Vietnam, Albánsko, Keňa, Kazachstan, Ukrajina či Haiti. 

Práca a pôsobenie SKCH je prostredníctvom členstva v Caritas Internationalis a Caritas Europa medzinárodne 

koordinované a prepojené s inými celosvetovými charitatívnymi organizáciami. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.9.  Slovenská katolícka charita oslavuje 90 rokov svojej činnosti 

 [dobrenoviny.sk; 30/01/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/92220/slovenska-katolicka-charita-oslavuje-90-rokov-svojej-cinnosti 

 

V súčasnosti SKCH pomáha prostredníctvom siete desiatich diecéznych a arcidiecéznych charít ročne približne 23.000 

ľuďom v núdzi. 

 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok 

 

Spišská Nová Ves 30. januára (TASR) - Slovenská katolícka charita (SKCH) si v tomto roku pripomína 90 rokov svojej 

činnosti zameranej na pomoc núdznym na Slovensku a v zahraničí. Jedným z podujatí, ktorým si pripomenula jubileum, 

bol aj Ples SKCH. Ten sa uskutočnil v sobotu 28. januára v priestoroch Reduty v Spišskej Novej Vsi. TASR o tom 

informovala Petra Lisoňová. 

 

SKCH vznikla v roku 1927, keď boli schválené stanovy Ústrednej karity na Slovensku (ÚKS). Po rozvoji charitného diela 

na Slovensku, bola činnosť ÚKS v rokoch 1948 – 1950 zo strany štátu obmedzená. Postupne boli zakázané zbierky na 

charitu a ÚKS bola zverená len starostlivosť o charitné domovy. Po roku 1989 nastal opätovný rozvoj charitného diela, 

pričom bol zmenený aj názov z ÚKS na SKCH. V súčasnosti SKCH pomáha prostredníctvom siete desiatich diecéznych a 

arcidiecéznych charít ročne približne 23.000 ľuďom v núdzi. V takmer 290 zariadeniach najmä zdravotníckych a 

sociálnych služieb poskytuje SKCH prostredníctvom nich služby seniorom, nevyliečiteľne chorým ľuďom, ľuďom s 

http://www.dobrenoviny.sk/c/92220/slovenska-katolicka-charita-oslavuje-90-rokov-svojej-cinnosti
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telesným alebo duševným postihnutím, deťom, matkám s deťmi v krízových situáciách, zdravotne ťažko postihnutým a 

ľuďom bez domova. 

 

Ples SKCH bol jedným z pripravovaných podujatí pri príležitosti 90. výročia vzniku SKCH. "Plesom a sprievodným 

programom chceme priblížiť a poďakovať za 90 rokov nášho pôsobenia na Slovensku a v zahraničí. Verím, že výťažok z 

plesu podporí činnosť viacerých našich zariadení," uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. 

 

SKCH je najväčšia charitatívna organizácia na Slovensku, ktorá poskytuje sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie 

služby. Pomáha pri humanitárnej pomoci po prírodných katastrofách či spoločenských konfliktoch a efektívnej rozvojovej 

spolupráci. Pôsobí v krajinách ako je Uganda, Rwanda, India, Vietnam, Albánsko, Keňa, Kazachstan, Ukrajina či Haiti. 

Práca a pôsobenie SKCH je prostredníctvom členstva v Caritas Internationalis a Caritas Europa medzinárodne 

koordinované a prepojené s inými celosvetovými charitatívnymi organizáciami. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Slovenská katolícka charita oslavuje 90 rokov svojej činnosti 

 [teraz.sk; 30/01/2017; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.teraz.sk/slovensko/slovenska-katolicka-charita-oslavuje-9/240927-clanok.html 

 

V súčasnosti SKCH pomáha prostredníctvom siete desiatich diecéznych a arcidiecéznych charít ročne približne 23.000 

ľuďom v núdzi. 

 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok 

 

Spišská Nová Ves 30. januára (TASR) - Slovenská katolícka charita (SKCH) si v tomto roku pripomína 90 rokov svojej 

činnosti zameranej na pomoc núdznym na Slovensku a v zahraničí. Jedným z podujatí, ktorým si pripomenula jubileum, 

bol aj Ples SKCH. Ten sa uskutočnil v sobotu 28. januára v priestoroch Reduty v Spišskej Novej Vsi. TASR o tom 

informovala Petra Lisoňová. 

 

SKCH vznikla v roku 1927, keď boli schválené stanovy Ústrednej karity na Slovensku (ÚKS). Po rozvoji charitného diela 

na Slovensku, bola činnosť ÚKS v rokoch 1948 – 1950 zo strany štátu obmedzená. Postupne boli zakázané zbierky na 

charitu a ÚKS bola zverená len starostlivosť o charitné domovy. Po roku 1989 nastal opätovný rozvoj charitného diela, 

pričom bol zmenený aj názov z ÚKS na SKCH. V súčasnosti SKCH pomáha prostredníctvom siete desiatich diecéznych a 

arcidiecéznych charít ročne približne 23.000 ľuďom v núdzi. V takmer 290 zariadeniach najmä zdravotníckych a 

sociálnych služieb poskytuje SKCH prostredníctvom nich služby seniorom, nevyliečiteľne chorým ľuďom, ľuďom s 

telesným alebo duševným postihnutím, deťom, matkám s deťmi v krízových situáciách, zdravotne ťažko postihnutým a 

ľuďom bez domova. 

http://www.teraz.sk/slovensko/slovenska-katolicka-charita-oslavuje-9/240927-clanok.html
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Ples SKCH bol jedným z pripravovaných podujatí pri príležitosti 90. výročia vzniku SKCH. "Plesom a sprievodným 

programom chceme priblížiť a poďakovať za 90 rokov nášho pôsobenia na Slovensku a v zahraničí. Verím, že výťažok z 

plesu podporí činnosť viacerých našich zariadení," uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. 

 

SKCH je najväčšia charitatívna organizácia na Slovensku, ktorá poskytuje sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie 

služby. Pomáha pri humanitárnej pomoci po prírodných katastrofách či spoločenských konfliktoch a efektívnej rozvojovej 

spolupráci. Pôsobí v krajinách ako je Uganda, Rwanda, India, Vietnam, Albánsko, Keňa, Kazachstan, Ukrajina či Haiti. 

Práca a pôsobenie SKCH je prostredníctvom členstva v Caritas Internationalis a Caritas Europa medzinárodne 

koordinované a prepojené s inými celosvetovými charitatívnymi organizáciami. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Zápas s Topoľčanmi Spišiakom nevyšiel: Náš súper mal navrch 

 [spisska.dnes24.sk; 30/01/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/zapas-s-topolcanmi-spisiakom-nevysiel-nas-super-mal-navrch-261758 

 

 Blíži sa koniec základnej časti. V 49. kole 1. hokejovej ligy sme sa postavili proti piatym Topoľčanom. Ťahali sme však za 

kratší koniec. 

 

V súboji piateho so šiestym padol prvý gól až v druhej tretine zápasu, keď sa zadarilo domácim Topoľčanom. Hoci sa 

nám podarilo v poslednej tretine na chvíľu vyrovnať, po tretinách (0:0, 1:0, 2:1) sa z víťazstva napokon tešili súperi. 

 

Pred koncom základnej časti čaká na našich hokejistov ešte päť zápasov. Z toho tri hneď v tento týždeň. Už v stredu 

Spišiaci vycestujú za svojimi súpermi do Martina. V piatok si na domácom ľade zmerajú sily s Považskou Bystricou a 

týždeň zakončia duelom s Trnavou. 

 

Góly: 39. Kalináč (Račko), 50. Podstavek (Kluka, Hrudík), 55. Laššo (Kluka, Podstavek) – 42. Mikula (Štefanka, 

Vantroba). 

 

HC Topoľčany – HK Spišská Nová Ves 3:1 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

 

Foto:ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.12.  Svit získal do tímu Avramoviča a Lošonského 

 [spis.korzar.sme.sk; 30/01/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20446331/svit-ziskal-do-timu-avramovica-a-losonskeho.html 

 

Do tímu spod Tatier prišli dvaja skúsení basketbalisti. Ambície sa zvyšujú. 

 

SVIT. Účastník Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) BK Iskra Svit získal do tímu slovenského krídelníka Pavla 

Lošonského a srbského rozohrávača Sašu Avramoviča. 

 

Dvadsaťosemročný bývalý hráč Spišskej Novej Vsi a Nitry sa vrátil na slovenské palubovky po trojročnej odmlke. 

 

Lošonský prišiel do Svitu zo štvrtej najvyššej francúzskej súťaže, kde si obliekal dres tímu Berck/Rang du Fliers. 

 

V Eurovia SBL sa opäť predstaví aj Saša Avramovič, ktorý v predchádzajúcom ročníku hral za KB Košice. 

 

Srb dosahoval v drese "býkov" v priemere na zápas 8,9 bodu, 3,2 doskoku a 1,4 asistencie. 

 

Sezónu 2016/2017 začal v domácej súťaži, za KK Vršac Swisslion odohral päť stretnutí s priemermi 6,2 bodu, 2,2 

doskoku a 2,4 asistencie na jeden duel. 

 

"Zmenili sme trošku plány. Nechceli sme už dopĺňať tím, ale naskytla sa možnosť angažovania kvalitného slovenského 

hráča. S príchodom nových posíl chceme zvýšiť naše šance v play off a konkurencieschopnosť," vyjadril sa pre 

basketliga.sk prezident BK Iskra Svit Ján Drobný. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Basketbalisti Svitu získal do tímu Avramoviča a Lošonského 

 [24hod.sk; 30/01/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/basketbalisti-svitu-ziskal-do-timu-avramovica-a-losonskeho-cl490663.html 

 

Na snímke vpravo Saša Avramovič ešte v košickom drese. 

 

Svit 30. januára (TASR) - Účastník Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) BK Iskra Svit získal do tímu slovenského 

krídelníka Pavla Lošonského a srbského rozohrávača Sašu Avramoviča. 

 

Dvadsaťosemročný bývalý hráč Spišskej Novej Vsi a Nitry sa vrátil na slovenské palubovky po trojročnej odmlke. 

Lošonský prišiel do Svitu zo štvrtej najvyššej francúzskej súťaže, kde si obliekal dres tímu Berck/Rang du Fliers. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20446331/svit-ziskal-do-timu-avramovica-a-losonskeho.html
http://www.24hod.sk/basketbalisti-svitu-ziskal-do-timu-avramovica-a-losonskeho-cl490663.html
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V Eurovia SBL sa opäť predstaví aj Saša Avramovič, ktorý v predchádzajúcom ročníku hral za KB Košice. Srb dosahoval 

v drese "býkov" v priemere na zápas 8,9 bodu, 3,2 doskoku a 1,4 asistencie. Sezónu 2016/2017 začal v domácej súťaži, 

za KK Vršac Swisslion odohral päť stretnutí s priemermi 6,2 bodu, 2,2 doskoku a 2,4 asistencie na jeden duel. 

 

"Zmenili sme trošku plány. Nechceli sme už dopĺňať tím, ale naskytla sa možnosť angažovania kvalitného slovenského 

hráča. S príchodom nových posíl chceme zvýšiť naše šance v play off a konkurencieschopnosť," vyjadril sa pre 

basketliga.sk prezident BK Iskra Svit Ján Drobný. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.14.  Basketbalisti Svitu získali do tímu Avramoviča a Lošonského 

 [teraz.sk; 30/01/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/basketbal-sbl-svit-ziskal-do-timu-avr/240915-clanok.html 

 

Srb Avramovič začal sezónu 2016/17 v domácej súťaži, za KK Vršac Swisslion odohral päť stretnutí s priemermi 6,2 

bodu, 2,2 doskoku a 2,4 asistencie na jeden duel. 

 

Na snímke vpravo Saša Avramovič ešte v košickom drese. Foto: TASR/Milan Kapusta 

 

Svit 30. januára (TASR) - Účastník Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) BK Iskra Svit získal do tímu slovenského 

krídelníka Pavla Lošonského a srbského rozohrávača Sašu Avramoviča. 

 

Dvadsaťosemročný bývalý hráč Spišskej Novej Vsi a Nitry sa vrátil na slovenské palubovky po trojročnej odmlke. 

Lošonský prišiel do Svitu zo štvrtej najvyššej francúzskej súťaže, kde si obliekal dres tímu Berck/Rang du Fliers. 

 

V Eurovia SBL sa opäť predstaví aj Saša Avramovič, ktorý v predchádzajúcom ročníku hral za KB Košice. Srb dosahoval 

v drese "býkov" v priemere na zápas 8,9 bodu, 3,2 doskoku a 1,4 asistencie. Sezónu 2016/2017 začal v domácej súťaži, 

za KK Vršac Swisslion odohral päť stretnutí s priemermi 6,2 bodu, 2,2 doskoku a 2,4 asistencie na jeden duel. 

 

"Zmenili sme trošku plány. Nechceli sme už dopĺňať tím, ale naskytla sa možnosť angažovania kvalitného slovenského 

hráča. S príchodom nových posíl chceme zvýšiť naše šance v play off a konkurencieschopnosť," vyjadril sa pre 

basketliga.sk prezident BK Iskra Svit Ján Drobný. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Basketbalisti Svitu získali do tímu Avramoviča a Lošonského 

http://www.teraz.sk/sport/basketbal-sbl-svit-ziskal-do-timu-avr/240915-clanok.html
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 [dobrenoviny.sk; 30/01/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/92211/basketbalisti-svitu-ziskali-do-timu-avramovica-a-losonskeho 

 

Srb Avramovič začal sezónu 2016/17 v domácej súťaži, za KK Vršac Swisslion odohral päť stretnutí s priemermi 6,2 

bodu, 2,2 doskoku a 2,4 asistencie na jeden duel. 

 

Na snímke vpravo Saša Avramovič ešte v košickom drese. — Foto: TASR/Milan Kapusta 

 

Svit 30. januára (TASR) - Účastník Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) BK Iskra Svit získal do tímu slovenského 

krídelníka Pavla Lošonského a srbského rozohrávača Sašu Avramoviča. 

 

Dvadsaťosemročný bývalý hráč Spišskej Novej Vsi a Nitry sa vrátil na slovenské palubovky po trojročnej odmlke. 

Lošonský prišiel do Svitu zo štvrtej najvyššej francúzskej súťaže, kde si obliekal dres tímu Berck/Rang du Fliers. 

 

V Eurovia SBL sa opäť predstaví aj Saša Avramovič, ktorý v predchádzajúcom ročníku hral za KB Košice. Srb dosahoval 

v drese "býkov" v priemere na zápas 8,9 bodu, 3,2 doskoku a 1,4 asistencie. Sezónu 2016/2017 začal v domácej súťaži, 

za KK Vršac Swisslion odohral päť stretnutí s priemermi 6,2 bodu, 2,2 doskoku a 2,4 asistencie na jeden duel. 

 

"Zmenili sme trošku plány. Nechceli sme už dopĺňať tím, ale naskytla sa možnosť angažovania kvalitného slovenského 

hráča. S príchodom nových posíl chceme zvýšiť naše šance v play off a konkurencieschopnosť," vyjadril sa pre 

basketliga.sk prezident BK Iskra Svit Ján Drobný. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Novovešťania, výber pre vás: TOP 5 podujatí, ktoré môžete zažiť do konca zimy 

 [spisska.dnes24.sk; 30/01/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/novovestania-vyber-pre-vas-top-5-podujati-ktore-mozete-zazit-do-konca-zimy-261761 

 

 Relaxovať nemusíte len doma. Vybrali sme pre vás päticu lákavých podujatí, ktorá sa uskutočnia v Spišskej a okolí a to 

už v najbližších dňoch a týždňoch. 

 

Karneval na ľade 

 

Už na začiatku februára opäť po roku môžu všetky vekové kategórie predviesť svoju tvorivosť či šikovnosť na zimnom 

štadióne v Spišskej Novej Vsi. Karneval na ľade je pravidelná akcia, ktorá sa teší každý rok čoraz väčšiemu záujmu. 

Ďalší ročník je naplánovaný na 2. februára od 13.00 hodiny. Súčasťou karnevalu bude prezentácia masiek, rôzne súťaže 

na ľade ako aj samotné ohodnotenie najlepších masiek v rôznych kategóriách. Zasúťažiť a predviesť sa môžu aj dospelí. 

http://www.dobrenoviny.sk/c/92211/basketbalisti-svitu-ziskali-do-timu-avramovica-a-losonskeho
http://spisska.dnes24.sk/novovestania-vyber-pre-vas-top-5-podujati-ktore-mozete-zazit-do-konca-zimy-261761
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Rozprávkovo – divadelné predstavenie 

 

Naši najmenší obyvatelia sa môžu tešiť aj na ďalšiu akciu. V Dome kultúry na sídlisku Mier sa chystá rozprávkové 

divadelné predstavenie, v ktorom uvidíte naživo známe rozprávkové postavičky z večerníčkov Maťko a Kubko, Slimák 

Maťo a škriatok Klinček, Traja chrobáci, Majka z Gurunu či Deduško Večerníček. Predstavenie s názvom Pat a Mat si 

budete môcť pozrieť už 10. februára o 17:00 hodine. Vstupné je 7 eur. 

 

Koncert známeho tria 

 

Silný zážitok si v našom meste nepochybne odnesiete aj z koncertu známeho tria, ktoré prezentuje hudobný štýl pop 

opera tým, že spája populárnu hudbu a operný spev. Repertoár skupiny La Giogia tvoria nielen skladby svetovej 

hudobnej scény, ale najmä pozoruhodné úpravy známych slovenských a českých hitov, ktoré v ich podaní znejú doteraz 

nepočutým, originálnym spôsobom. Doprevádzať ich bude bývalý orchester folklórneho súboru Lúčnica – Dobrá Muzika. 

Koncert si môžete vychutnať v kine Mier 13. februára o 18:00 hod. Vstupné je 15 eur. 

 

Prečítajte si aj 

 

Tradičná akcia 

 

Bohatý program, dobrá muzika a v neposlednom rade pankušky. Toto všetko je pripravené 18. a 19. februára len na skok 

od Spišskej. Na Plejsoch sa môžete tešiť už na piaty ročník Pankuškových fašiangov. Okrem tradičných pankušiek si 

prídu na svoje aj milovníci mäsitých pokrmov. Návštevníci budú môcť ochutnať typické zabíjačkové špeciality a pochutiny, 

ktoré pripravia dolnozemskí Slováci z Nadlaku a Békešskej Čaby. Pripravené sú aj rôzne súťaže v jedení pankušiek, hot-

dogov či klobás. Nebudú chýbať ani sochy zo snehu či snehový had na svahu. 

 

Muzikál v dome kultúry 

 

Muzikál s názvom Milosrdní ako Otec pozýva všetkých zastaviť sa nad jedinečným príbehom z evanjelia, ktorý vykresľuje 

dobrotu Otca a jeho otvorené srdce pre márnotratných synov. Muzikál vznikol vďaka ochotníkom z Topoľčian pod 

vedením sestier Božského Vykupiteľa. V Spišskej Novej Vsi môžete tento muzikál vidieť 19. februára o 15:00 hodine v 

Dome kultúry na sídlisku Mier. Vstupné je dobrovoľné. 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

 

Foto:ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

31. 1. 2017 

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

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Je medzi nimi aj váš štvornohý miláčik? 10 najobľúbenejších plemien psov v Spišskej 

 [spisska.dnes24.sk; 30/01/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/je-medzi-nimi-aj-vas-stvornohy-milacik-10-najoblubenejsich-plemien-psov-v-spisskej-261816 

 

 Verný priateľ, spoločník či strážca. Aj to pre mnohých Novovešťanov znamenajú psy. Posvietili sme si na to, aké rasy sú 

v našom meste najobľúbenejšie. 

 

Aj v našom meste chová psy nemalé množstvo ľudí. Spišská Nová Ves eviduje k 30. januáru 2017 presne 1306 psov. 

Ale rozmýšľali ste niekedy nad tým, aké psie rasy sú medzi Novovešťanmi najobľúbenejšie? Pozreli sme sa sa na to, aké 

plemená vedú v našom meste. 

 

Najviac psíkov, až 338 zo všetkých evidovaných psov v Spišskej, sú kríženci. My sme si však bližšie posvietili aj na ďalšiu 

desiatku plemien v našom meste. 

 

Prečítajte si aj 

 

V rebríčku jasne vedie Yorkshirský teriér. Z tohto plemena u nás k 31.januáru evidovali 124 psíkov. Druhá priečka patrí v 

našom meste Nemeckému ovčiakovi (95) a na tretej pozícii sa umiestnil Labradorský retriever (70). Na desiatej priečke 

sa zase ocitli dve plemená – Pudel a Francúzsky bišón (18). Pozrite si však celý rebríček. 

 

Poradie Plemeno Počet psov evidovaných k 31.1.2017 

1. Yorkshirský teriér 124 

2. Nemecký ovčiak 95 

3. Labradorský retriever 70 

4. Čivava 61 

5. Maltézsky psík 55 

6. Zlatý retríver 38 

7. Ši-cu 35 

8. Jack Russel teriér 31 

9. Jazvečík 20 

10. Pudel 18 

10. Francúzsky bišón 18 

 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

http://spisska.dnes24.sk/je-medzi-nimi-aj-vas-stvornohy-milacik-10-najoblubenejsich-plemien-psov-v-spisskej-261816
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Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Zoštátnenie v energetike je zatiaľ v rovine úvah 

 [pravda.sk; 30/01/2017; Erik Cziria ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/418359-koalicia-hovorila-o-holjencikovi-fico-ho-vraj-pozorne-

sleduje/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 

aktualizované: 20:00 

 

Vláda by chcela vrátiť energetiku do rúk štátu. Premiér Robert Fico hovorí o možnom preverení Dzurindovej privatizácie 

na Ústavnom súde. 

 

Premiér Robert Fico aj predseda Národnej rady Andrej Danko hovoria, že v energetike by sa mal vrátiť stav pred 

privatizáciou. 

Autor - Robert Hüttner, Pravda 

 

Predseda parlamentu Andrej Danko zase zdôrazňuje, že kým štát nebude mať podniky späť, stále bude čeliť zvyšovaniu 

cien. Fico aj Danko tak reagovali na chaos okolo cien elektriny. Regulačný úrad najprv ohlásil pokles cien a následne z 

cenníkov vyplynulo, že viacerým odberateľom sa zvýšili stále mesačné poplatky aj o sto percent. 

 

V pondelok o problematike rokovala koaličná rada zložená zo zástupcov strán Smer, SNS a Most – Híd. Vláda si v 

uplynulých dvoch týždňoch zavolala šéfa regulačného úradu Jozefa Holjenčíka a ten prisľúbil nápravu v prípade cien 

plynu a cien elektriny pre stredné Slovensko. Predseda SNS chce, aby Holjenčík odišiel. Fico chce vyčkať. Ako agentúru 

SITA informovala hovorkyňa predsedu vlády Beatrice Szabóová, "v prípade Holjenčíka predseda vlády SR pozorne 

sleduje, ako naplní prísľuby, ktoré dal na zasadnutiach vlády". 

 

O zoštátnení energetiky sa na koaličnej rade v pondelok podľa informácií Pravdy nehovorilo. Štát nateraz nemá k 

dispozícii potrebné stámilióny eur. 

 

Otázne je ako vláda vyhodnotí splnenie Holjenčíkových sľubov. Kabinet kritizoval, že ľudia boli odrazu rozdelení do taríf 

podľa toho, či majú 1-fázový alebo 3-fázový istič. Napokon sa platby na strednom Slovensku zjednotili, ale zdá sa, že len 

v sadzbe D1, kde sú odberatelia s najmenším odberom. V sadzbe D2 môže byť pri 3-fázovom ističi stála mesačná platba 

po novom stále takmer 12 eur za mesiac. Ešte horšia je situácia na východe Slovenska, kde sú stále poplatky v rovnakej 

sadzbe až takmer 14 eur mesačne. 

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/418359-koalicia-hovorila-o-holjencikovi-fico-ho-vraj-pozorne-sleduje/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/418359-koalicia-hovorila-o-holjencikovi-fico-ho-vraj-pozorne-sleduje/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Odberné miesta na východe s malou spotrebou zaznamenali tiež citeľné zdraženie. "Poplatok sa mi zvýšil z 0,9 na 5,40 

eura mesačne. Aj u garáže. Volala som do Východoslovenskej energetiky. Vraj sa to na východe nerieši, ale keď chcem, 

mám napísať na ministerstvo. Najhoršie je, že nemám možnosť výberu. Istič sa u mňa už meniť nedá, je jednofázový, a 

vraj u každého dodávateľa by som mala tieto poplatky rovnaké," povedala Erika zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Vláda tvrdí, že reklamácie na západe nie sú a na východe sú ojedinelé. Odporúča ľuďom obrátiť sa na úrad vlády, ktorý 

vraj bude v prípade reklamácií konať. Fico už minulý týždeň naznačil, že vláda môže zmeniť zákony a následne upraviť 

reguláciu cien. 

 

Premiér zvažuje aj to, že privatizáciu spätne posúdi Ústavný súd. Ficovi sa nepáči, že Dzurindova vláda predala 49-

percent akcií energetických firiem a menšinoví akcionári si v privatizačných zmluvách zaistili manažérsku kontrolu, aj keď 

štát má 51 percent. Fico zvažuje iniciovať na Ústavnom súde štandardné konanie s otázkou, či je v súlade s Ústavou SR 

to, že ten, kto má viac akcií v akciovej spoločnosti, nemá žiadnu kontrolu alebo že má menšiu kontrolu. "Je to v poriadku, 

že títo vlastníci môžu riadiť svoje firmy bez toho, aby do toho štát zasahoval? Je to v súlade s EÚ, ktorá chce silnejšie 

zasahovať voči monopolom?" spýtal sa predseda vlády. 

 

"To sa týka aj SPP-D, taktiež tu vláda dnes nemá možnosť ovplyvňovať správanie sa 49-percentného vlastníka," povedal 

Fico, pričom ako pozitívny prípad spätného ovládnutia strategického podniku uviedol vodnú elektráreň Gabčíkovo. "My 

sme videli Gabčíkovo ako darček Talianom od Mikuláša Dzurindu a to podľa nás nebolo správne. Zabojovali sme a po 

právnej stránke je dnes štát 100 % vlastníkom vodnej elektrárne v Gabčíkove. To isté platí aj o Transpetrole, keď sa 

menili majitelia, podarilo sa nám získať matku. Treba sa však vyhnúť arbitrážnym konaniam a súdnym sporom," dodal 

Fico, 

 

Naopak, v prípade Slovenských elektrární (SE) minulá Ficova vláda nevyužila možnosť spätne ovládnuť podnik, aj keď na 

to kabinet mal peniaze z dopredaja akcií Slovak Telekomu. Podiel v SE získal český Energetický a průmyslový holding 

(EPH), ktorý dnes vlastní aj SSE-D a SSP-D. V prípade SPP zase štát položil ruku na obchodnícke aktivity tejto 

spoločnosti, nie na distribučné. Aktuálne zvyšovanie cien pritom spôsobili výlučne poplatky za distribúciu a prevádzku 

siete, keďže cena komodít klesla. 

 

Danko chce v mene SNS rokovať s aktuálnym vlastníkom SSE-D a SSP-D s Energetickým a průmyslovým holdingom, 

aby vedeli, aké má plány s našou energetikou. "Chceme pripraviť novelu, kde účastníkom bude aj MH SR. Treba vytvoriť 

Štátny energetický holding, kde budú vedieť naši ľudia efektívne konať. Bojím sa však, že to, čo podpísali Mikloš a 

Dzurinda, spôsobilo, že súkromníci podpísali predaje ďalším firmám. Dnes už nie je možnosť, kedy sa dajú zmeniť 

akcionárske zmluvy. Sme v týchto podnikoch vo veľkej miere štatisti," dodal Danko. 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

31. 1. 2017 

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

Späť na obsah 

 

1.19.  Vrútky sú v hre: pripravujú sa zmeny v preprave cestujúcich 

 [nasturiec.sme.sk; 30/01/2017; Viera Legerská ; Zaradenie: Turiec / Spravodajstvo] 

https://nasturiec.sme.sk/c/20446697/vrutky-su-v-hre-pripravuju-sa-zmeny-v-preprave-cestujucich.html 

 

Na trase Bratislava – Košice a späť RegioJet končí, spoje nahrádza štátna Železničná spoločnosť Slovensko. 

 

VRÚTKY. Súkromný prepravca RegioJet končí s prepravou cestujúcich na trase Bratislava – Košice a späť a od prvého 

februára ho nahrádza IC vlakmi štátny prepravca Železničná spoločnosť Slovensko, ktorý na základe požiadaviek 

cestujúcej verejnosti nasadzuje na spomínanú trať aj "pomalšie" InterCity vlaky. Tie budú zastavovať na totožných 

dvanástich staniciach ako jeho niekdajší konkurent. Vrútky sa teda vrátili do hry. Tri páry nových IC vlakov budú 

"pomalšie", jeden pár zabezpečí expresné spojenie medzi Košicami a Bratislavou s jazdným časom 4 hodiny 42 minút. 

Vlaky InterCity budú naďalej premávať bez štátnych dotácií, dôležité je uvedomiť si, že do týchto vlakov si treba kúpiť 

lístok, nevzťahujú sa na nich podmienky prepravy zdarma pre študentov a dôchodcov. 

 

Od zmeny cestovných poriadkov k 26. februáru rožšíri RegioJet počet spojov na trase Košice – Praha a späť. Rýchliky 

budú stáť aj vo Vrútkach. K existujúcim dvom spojom na trase Košice – Praha a späť RegioJet od zmeny cestovných 

poriadkov k 26. februáru v každom smere pridá tretí spoj. Po novom tam k jednému dennému a jednému nočnému vlaku 

pripojí aj spoj, ktorý bude z Košíc vychádzať v skorých ranných hodinách a do Prahy príde na obed. V opačnom smere 

bude vypravený z Prahy poobede, pričom do Košíc bude mať príchod krátko pred 23. hodinou v noci. Zo strany správcu 

železničnej infraštruktúry ŽSR už bola RegioJetu potvrdená kapacita dopravnej cesty. 

 

Ako uviedol Aleš Ondrůj, PR manažér RegioJetu, na slovenskom území budú mať nové spoje Košice – Praha a späť 

zastávky okrem Košíc v Kysaku, Spišskej Novej Vsi, Poprade, Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, Vrútkach, Žiline a 

Čadci. "Aj po odchode dopravcu RegioJet z trasy Bratislava – Košice tak ostane zachované vnútroštátne spojenie 

napríklad medzi Žilinou a Košicami vlakmi RegioJet tri razy denne v každom smere," doplnil. 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Hokejom sa nedá uživiť, ale zvíťazila chuť po ňom 

 [hokejportal.net; 30/01/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/hokejom-sa-neda-uzivit-ale-zvitazila-chut-po-nom/70098 

 

Svoj talent ukazoval v mládežníckych kategóriách, ktorý následne rozvíjal v A-tímoch. Spišská Nová Ves, Banská 

Bystrica, Martin, Prešov, Liptovský Mikuláš a opäť rodný tím. To je okruh, ktorý za posledné roky absolvoval útočník 

Lukáš Vartovník. Na určitý čas však zhodil zo seba výstroj a nechal sa prehovoriť na prácu v zahraničí, kde ho lanárili 

bývalí spoluhráči HK. Nateraz sa vrátil k hokeju a podľa jeho slov, budúcnosť odhalí, či sa opäť poberie do civilnej práce. 

https://nasturiec.sme.sk/c/20446697/vrutky-su-v-hre-pripravuju-sa-zmeny-v-preprave-cestujucich.html
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/hokejom-sa-neda-uzivit-ale-zvitazila-chut-po-nom/70098
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Mali ste ročnú pauzu od hokeja. Vybrali ste sa na potulky s ostatnými hráčmi do Nemecka, kde hokejky nahradili 

montážne kľúče. Z partie ste sa odpojili a vrátili do hokejového diania. Chýbal vám? 

 

" Chcel som sa vrátiť späť k chalanom do partie, ktorí mi volali, či opäť nechcem oprášiť korčule. Keď som odišiel do 

práce, bolo to pre to, lebo sme sa vtedy nevedeli dohodnúť na stanovených podmienkach. Musel som sa nejakým 

spôsobom rozbehnúť do budúcnosti a pokračovať v hokeji som nevidel zmysel. Teraz som sa vrátil, ale len z toho 

dôvodu, že mám znovu chuť do hry."  

 

Zmysel tam už je? 

 

" Ľahšie sa mi hrá, keď nemám žiadne problémy, ktoré sa týkajú financií. Môžem sa sústrediť len na hokej. Na korčuliach 

som nestál asi osem mesiacov, ale dostávam sa už do toho."  

 

Zvyšok "nemeckej" družiny nemá v pláne vás napodobniť? 

 

" Zatiaľ sa týmto nezaoberajú. Možno sa to zmení od novej sezóny a možno sa stane aj to, že sa po skončení ročníka za 

nimi naspäť vyberiem a ostanem tam už natrvalo. Momentálne mojím cieľom je, aby som pomohol spoluhráčom vo 

všetkom a vypiloval formu pred prichádzajúcim play-off. Taktiež je potrebné zabrať v individuálnych činnostiach a na 

skvalitnení bránenia. Tieto negatívne prvky nám lámu väzy. Ak hráme sústredene, súperi majú s nami problémy."  

 

Kto odštartoval masívny odchod spišských rodákov za hranice? 

 

" Neviem, ale niečo sa mi marí, že to bol Paľo Gurčík (smiech). Akosi sa mu podarilo zlákať nás všetkých. Boli sme 

skvelá partia celé roky a len sme vymenili hokejovú šatňu za prezliekaciu, kde sa prezliekame pred nastúpením do 

zmeny."  

 

Budete ešte fungovať na dvoch frontoch? 

 

" Po sezóne máme dosť času na to, takže možno stihneme jeden turnus. Všetko bude závisieť od toho, či sa mi podarí s 

niekým dohodnúť si kvalitnú letnú prípravu, aby som v prípade zotrvania pri hokeji bol čo najlepšie pripravený. V lete robiť 

v Nemecku, a tak naskočiť na ľad v septembri sa dá. Poviem to otvorene, slovenským hokejom sa plnohodnotne nedá 

uživiť. Mladí hráči, ktorí si chcú dobre zarobiť, je to pre nich výborná príležitosť."  

 

Každý rok sa obmieňajú riaditelia klubu. Po Vaicovi sa kormidla chopil Roman Garaj. Sú zreteľné nejaké pozitívne 

skutočnosti? 

 

" Som tu ešte krátko, no mali v pláne ustáliť klub a vytiahnuť ho z dlžôb. Celkovo si myslím, že sa im to podarilo. Čo som 

počul, od budúceho ročníka chcú pozbierať kvalitnejšiu partiu hráčov, aby mohli pomýšľať na vyššie ciele. Podľa mňa to 
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naberá dobrý smer a môže to mať úspešný koniec. Chýba tomu ale výdatná podpora štátu, ktorý keby priložil ruku k 

dielu, určite by sa ľahšie dýchalo všetkým klubom na Slovensku."  

 

Váš brat Ľuboslav ukončil kariéru ako 24-ročný, keď vyzliekol prešovský dres a odvtedy sa venuje iným veciam. Úplne 

zanevrel na hokej? 

 

" Cez Vianoce sme si boli spolu zahrať na ľade. Zatiaľ pracuje, je spokojný s tým, čo má a hlavne má pravidelný príjem. 

Nerozprávali sme sa o možnom vrátení na ľad. Každý kto chce, nech si porovná prácu hokejistu s civilnou a bude vedieť, 

aké to je odlišné."  

 

Play-off je pomaly za dverami. Rysujú sa vám Michalovce, prípadne to môže byť aj Detva. Zrejme pôjdete len prekvapiť... 

 

" Koľkokrát som začínal play-off z ôsmej priečky a každý len ironicky tvrdil, môžete hrať o prekvapenie. Napokon sme 

odohrali sériu lepšie ako favorit a postúpili sme cez neho. To je všetko len o súhre a fungovaní tímovej chémie. V takých 

súbojoch musíte pracovať opatrne a na plné obrátky." 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Prídu zmeny v cestovaní 

 [Turčianske noviny; 04/2017; 31/01/2017; s.: 3; VL ; Zaradenie: AKTUALITY / INZERCIA] 

 

Na trase Bratislava - Košice a späť RegioJet končí, spoje nahrádza štátna Železničná spoločnosť Slovensko. 

 

VRÚTKY. Súkromný prepravca RegioJet končí s prepravou cestujúcich na trase Bratislava - Košice a späť. Od 1. 

februára ho nahrádza IC vlakmi štátny prepravca Železničná spoločnosť Slovensko, ktorý na základe požiadaviek 

cestujúcich nasadzuje na spomínanú trať aj "pomalšie" InterCity vlaky. Tie budú zastavovať na totožných dvanástich 

staniciach ako jeho niekdajší konkurent. Vrútky sa teda vrátili do hry. Tri páry nových IC vlakov budú "pomalšie", jeden 

pár zabezpečí expresné spojenie medzi Košicami a Bratislavou s jazdným časom 4 hodiny 42 minút. Vlaky InterCity budú 

naďalej premávať bez štátnych dotácií. Do týchto vlakov si ale treba kúpiť lístok, nevzťahujú sa na ne podmienky 

prepravy zdarma pre študentov a dôchodcov. Od zmeny cestovných poriadkov k 26. februáru rozšíri RegioJet počet 

spojov na trase Košice - Praha a späť. Rýchliky budú stáť aj vo Vrútkach. K existujúcim dvom spojom na trase Košice - 

Praha a späť RegioJet v každom smere pridá tretí spoj. K jednému dennému a jednému nočnému vlaku tak pripojí aj 

spoj, ktorý bude z Košíc vychádzať v skorých ranných hodinách a do Prahy príde na obed. V opačnom smere bude 

vypravený z Prahy poobede, pričom do Košíc bude mať príchod krátko pred 23. hodinou v noci. Zo strany správcu 

železničnej infraštruktúry ŽSR už bola RegioJetu potvrdená kapacita dopravnej cesty. Ako uviedol Aleš Ondrůj, PR 

manažér RegioJetu, na slovenskom území budú mať nové spoje Košice - Praha a späť zastávky okrem Košíc v Kysaku, 

Spišskej Novej Vsi, Poprade, Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, Vrútkach, Žiline a Čadci. "Aj po odchode dopravcu 
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RegioJet z trasy Bratislava - Košice tak ostane zachované vnútroštátne spojenie napríklad medzi Žilinou a Košicami 

vlakmi RegioJet tri razy denne v každom smere," doplnil. 

 

(VL) 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Zlacnela či zdražela? 

 [Pravda; 25/2017; 31/01/2017; s.: 31; Mária Findurová ; Zaradenie: názory] 

 

Podľa pôvodných sľubov vlády by mala byť nižšia cena elektriny tohto roku ako v predchádzajúcom. A práve splnené 

sľuby robia veľkých politikov. Po dohode s regulačným úradom budú ceny energií na našich faktúrach nižšie, ale budeme 

platiť vyššie fixné mesačné poplatky za každé odberné miesto. Uvážliví občania sa doteraz usilovali v domácnostiach pri 

spotrebe elektriny a plynu šetriť. Kupovali si spotrebiče s čo najnižšou spotrebou a riadili sa podľa pokynov odborníkov. 

Nútili ich k tomu i doterajšie cenníky pre odber elektriny a plynu. Ale budú ich k tomu viesť i tie nové? Veď z nového 

princípu vyplýva, že ten, kto spotrebuje málo, zaplatí v podstate viac, ako ten, čo spotrebuje viac. Bude to mať na 

svedomí jednotný mesačný poplatok za odberné miesto, ktorý neúmerne zvyšuje cenu energie pre malých odberateľov. 

Mária Findurová Spišská Nová Ves 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Zoštátnenie v energetike je zatiaľ v rovine úvah 

 [Pravda; 25/2017; 31/01/2017; s.: 10; Erik Cziria ; Zaradenie: správy ekonomika] 

 

Erik Cziria Bratislava 

 

Vláda by chcela vrátiť energetiku do rúk štátu. Premiér Robert Fico hovorí o možnom preverení Dzurindovej privatizácie 

na Ústavnom súde. Predseda parlamentu Andrej Danko zase zdôrazňuje, že kým štát nebude mať podniky späť, stále 

bude čeliť zvyšovaniu cien. Fico aj Danko tak reagovali na chaos okolo cien elektriny. Regulačný úrad najprv ohlásil 

pokles cien a následne z cenníkov vyplynulo, že viacerým odberateľom sa zvýšili stále mesačné poplatky aj o sto 

percent. 

 

Včera o problematike rokovala koaličná rada zložená zo zástupcov strán Smer, SNS a Most – Híd. Vláda si v uplynulých 

dvoch týždňoch zavolala šéfa regulačného úradu Jozefa Holjenčíka a ten prisľúbil nápravu v prípade cien plynu a cien 

elektriny pre stredné Slovensko. Predseda SNS chce, aby Holjenčík odišiel. Fico chce vyčkať. Ako agentúru SITA 

informovala hovorkyňa predsedu vlády Beatrice Szabóová, "v prípade Holjenčíka predseda vlády SR pozorne sleduje, 

ako naplní prísľuby, ktoré dal na zasadnutiach vlády". 
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O zoštátnení energetiky sa na koaličnej rade včera podľa informácií Pravdy nehovorilo. Štát nateraz nemá k dispozícii 

potrebné stámilióny eur. 

 

Otázne je ako vláda vyhodnotí splnenie Holjenčíkových sľubov. Kabinet kritizoval, že ľudia boli odrazu rozdelení do taríf 

podľa toho, či majú 1–fázový alebo 3–fázový istič. Napokon sa platby na strednom Slovensku zjednotili, ale zdá sa, že len 

v sadzbe D1, kde sú odberatelia s najmenším odberom. V sadzbe D2 môže byť pri 3–fázovom ističi stála mesačná platba 

po novom stále takmer 12 eur za mesiac. Ešte horšia je situácia na východe Slovenska, kde sú stále poplatky v rovnakej 

sadzbe až takmer 14 eur mesačne. 

 

Odberné miesta na východe s malou spotrebou zaznamenali tiež citeľné zdraženie. "Poplatok sa mi zvýšil z 0,9 na 5,40 

eura mesačne. Aj u garáže. Volala som do Východoslovenskej energetiky. Vraj sa to na východe nerieši, ale keď chcem, 

mám napísať na ministerstvo. Najhoršie je, že nemám možnosť výberu. Istič sa u mňa už meniť nedá, je jednofázový, a 

vraj u každého dodávateľa by som mala tieto poplatky rovnaké," povedala Erika zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Vláda tvrdí, že reklamácie na západe nie sú a na východe sú ojedinelé. Odporúča ľuďom obrátiť sa na úrad vlády, ktorý 

vraj bude v prípade reklamácií konať. Fico už minulý týždeň naznačil, že vláda môže zmeniť zákony a následne upraviť 

reguláciu cien. 

 

Premiér zvažuje aj to, že privatizáciu spätne posúdi Ústavný súd. Ficovi sa nepáči, že Dzurindova vláda predala 49–

percent akcií energetických firiem a menšinoví akcionári si v privatizačných zmluvách zaistili manažérsku kontrolu, aj keď 

štát má 51 percent. Fico zvažuje iniciovať na Ústavnom súde štandardné konanie s otázkou, či je v súlade s Ústavou SR 

to, že ten, kto má viac akcií v akciovej spoločnosti, nemá žiadnu kontrolu alebo že má menšiu kontrolu. "Je to v poriadku, 

že títo vlastníci môžu riadiť svoje firmy bez toho, aby do toho štát zasahoval? Je to v súlade s EÚ, ktorá chce silnejšie 

zasahovať voči monopolom?" spýtal sa predseda vlády. 

 

"To sa týka aj SPP–D, taktiež tu vláda dnes nemá možnosť ovplyvňovať správanie sa 49–percentného vlastníka," 

povedal Fico, pričom ako pozitívny prípad spätného ovládnutia strategického podniku uviedol vodnú elektráreň 

Gabčíkovo. "My sme videli Gabčíkovo ako darček Talianom od Mikuláša Dzurindu a to podľa nás nebolo správne. 

Zabojovali sme a po právnej stránke je dnes štát 100 % vlastníkom vodnej elektrárne v Gabčíkove. To isté platí aj o 

Transpetrole, keď sa menili majitelia, podarilo sa nám získať matku. Treba sa však vyhnúť arbitrážnym konaniam a 

súdnym sporom," dodal Fico, 

 

Naopak, v prípade Slovenských elektrární (SE) minulá Ficova vláda nevyužila možnosť spätne ovládnuť podnik, aj keď na 

to kabinet mal peniaze z dopredaja akcií Slovak Telekomu. Podiel v SE získal český Energetický a průmyslový holding 

(EPH), ktorý dnes vlastní aj SSE–D a SSP–D. 

 

V prípade SPP zase štát položil ruku na obchodnícke aktivity tejto spoločnosti, nie na distribučné. Aktuálne zvyšovanie 

cien pritom spôsobili výlučne poplatky za distribúciu a prevádzku siete, keďže cena komodít klesla. 
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Danko chce v mene SNS rokovať s aktuálnym vlastníkom SSE–D a SSP–D s Energetickým a průmyslovým holdingom, 

aby vedeli, aké má plány s našou energetikou. "Chceme pripraviť novelu, kde účastníkom bude aj MH SR. Treba vytvoriť 

Štátny energetický holding, kde budú vedieť naši ľudia efektívne konať. Bojím sa však, že to, čo podpísali Mikloš a 

Dzurinda, spôsobilo, že súkromníci podpísali predaje ďalším firmám. Dnes už nie je možnosť, kedy sa dajú zmeniť 

akcionárske zmluvy. Sme v týchto podnikoch vo veľkej miere štatisti," dodal Danko. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Je to v poriadku, že títo vlastníci môžu riadiť svoje firmy bez toho, aby do toho štát zasahoval? Je to v súlade s EÚ, ktorá 

chce silnejšie zasahovať voči monopolom? 

 

Robert Fico premiér 

 

FOTO: 

 

Premiér Robert Fico aj predseda Národnej rady Andrej Danko hovoria, že v energetike by sa mal vrátiť stav pred 

privatizáciou. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Tipy na dnes - utorok 31. januára 

 [korzar.sme.sk; 31/01/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20442429/tipy-na-dnes-utorok-31-januara.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Piesne donských kozákov 

 

PREŠOV. Piesne donských kozákov v podaní sólistov Donského kozáckeho chóru Volnij don. Z Rostova na Done s 

banjom, balalajkou, rytmickými nástrojmi a neopakovateľnými hlasmi prichádzajú na svoje 5. európske turné sólisti 

Donského speváckeho chóru, aby zaspievali piesne rodného kraja a najznámejšie ruské piesne. Koncert sa uskutoční v 

utorok o 18.30 hod. v PKO Prešov. 

 

Jana z Arku 

 

PREŠOV. Pôvodný muzikál na motívy legendami opradeného života zbožnej pastierky. Prinesú v utorok o 10.00 hod. na 

veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského. 

 

Prehliadka súčasného severského filmu Scandi 2017 

https://korzar.sme.sk/c/20442429/tipy-na-dnes-utorok-31-januara.html
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PREŠOV. V rámci prehliadky prinesie kino Scala v utorok o 19.00 hod. titul Takmer chlap. 

 

Kino Pocity 

 

PREŠOV. V rámci Kina Pocity v utorok o 19.00 hod. uvedú film Profil Jim Jarmusch: Paterson. 

 

Mesiace planét 

 

MICHALOVCE. V utorok 31. januára o 17.00 hod. sa v malej sále MsKS bude konať prednáška astronóma Zdeněka 

Komáreka Mesiace planét, ktorú pripravilo MsKS v spolupráci s miestnou hvezdárňou. 

 

Martin Kukučín: Rysavý jalovica 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici. Nezabudnuteľná klasická 

slovenská komédia. Pozrieť si ju môžete v Spišskom divadle o 10.00 h. 

 

História kalendárov, meranie času 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 15.00 v Dome Matice slovenskej sa uskutoční video prezentácia na tému história kalendárov, 

meranie času. Prednáša Dana Rosová, Slovenské technické múzeum Košice, pobočka Spišská Nová Ves. 

 

Zimné tatranské obrazy 

 

POPRAD. V Galérii Scherfelov dom nájdete výstavu Vladimíra Zentka s názvom Zimné tatranské obrazy. Výstava je 

prístupná verejnosti od pondelka do piatka až do 3. marca. 

 

Náš výtvarný príbeh 

 

POPRAD. V foyer Domu kultúry vždy od 7.30 h. si môžete pozrieť výstavu žiakov umeleckej školy. 

 

Jozef & Jozef 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 16.30 sa v Spišskom osvetovom stredisku uskutoční vernisáž poplenérovej výstavy diel 

neprofesionálnych výtvarníkov. Výstava je prístupná do 26. 2. 2017 v pracovné dni 7.30 – 15.30 hod. 

 

Späť na obsah 
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1.25.  Jedna lúpežníčka sa priznala, druhá vraj obeť bránila 

 [kosice.korzar.sme.sk; 31/01/2017; Róbert Bejda ; Zaradenie: Košice Korzár / Krimi] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20446778/jedna-lupeznicka-sa-priznala-druha-vraj-obet-branila.html 

 

Vlani v júli prepadli dve ženy dôchodkyňu a jedna z nich ju uhryzla do ruky. 

 

KOŠICE. Okresný súd Košice II sa minulý týždeň zaoberal prípadom, v ktorom dve ženy čelili obvineniu zo zločinu 

lúpeže. 

 

Prvou je Magdaléna Š. (25) zo Spišskej Novej Vsi a druhou Žaneta P. (39) z košického Lunika IX. Eskorta obe priviedla 

z väzby, v ktorej sú od júla 2016. 

 

Ženy čelili obvineniu, že v noci vlani v júli prepadli na Južnej triede Silviu B. (64). 

 

Magdaléna sa dôchodkyni pokúsila vytrhnúť tašku, v ktorej mala rôzne veci. 

 

Dôchodkyňa spadla na zem a hoci sa k prvej útočníčke pridala aj druhá, tašku nepustila. 

 

Zovretie povolila až vtedy, keď sa jej Magdaléna zahryzla do prstov. Obe ženy schmatli tašku a ušli. 

 

Našťastie, okoloidúci pár zavolal políciu, ktorá lúpežníčky zakrátko zadržala. 

 

Prokurátor navrhol väzobné stíhanie, ktoré zdôvodnil obavou z úteku a skrývania sa obvinených a tiež pokračovania v 

trestnej činnosti. Súd mu vyhovel. 

 

Jedna sa priznala, druhá nie 

 

V prípravnom konaní sa Magdaléna k prepadu dôchodkyne priznala. 

 

"Boli sme tam dvaja. Ja a Žanka," opísala incident. "Keď šla tá pani okolo našej lavičky, videla som, že je stará a mala 

palicu v ruke, pretože nemohla chodiť na nohy. Išli sme obidve ku nej, ja a Žanka a ťahali sme jej tašku. Stará pani ju 

nepustila. Žanka mi povedala, aby som ju uhryzla. Tak som hryzla." 

 

Dôchodkyňa tašku pustila a ženy sa dali na útek. Žaneta neskôr obsah tašky vysypala na zem. 

 

Bolo tam 70 eur, vreckovky, sklenené okuliare, zapaľovač, pollitrová pálenka, ale už rozbitá a cigarety. Pani Silvia 

vyčíslila škodu na 80 eur. 

 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20446778/jedna-lupeznicka-sa-priznala-druha-vraj-obet-branila.html
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Žaneta účasť na mieste činu priznala, no úmysel lúpiť poprela. Tašku vraj ťahala preto, aby ju dôchodkyni vrátila. 

 

A keď sa kamarátka aj s taškou rozbehla preč, bežala za ňou iba preto, aby ju vzala a odniesla poškodenej. 

 

"Ja som toto nespravila," dušovala sa Žaneta. "Keby som chcela, tak si idem vyžobrať. Ja som nezobrala nijakú tašku." 

 

Prepadnutá dôchodkyňa si viac pamätala Magdalénu, lebo jej videla do tváre. Potvrdila, však, že tašku jej z rúk ťahali obe 

ženy a mladšia ju uhryzla. 

 

Dohodla sa iba jedna 

 

Pred začiatkom hlavného pojednávania prejavila Magdaléna záujem uzavrieť dohodu o vine a treste. 

 

Prokurátor súhlasil a znížil dolnú hranicu sadzby, ktorá je 7 rokov, na 56 mesiacov. Súd následne tento trest schválil a 

eskorta Magdalénu odviedla do výkonu trestu. 

 

Žaneta s "dohodou" nesúhlasila, lebo sa cíti nevinná. V jej prípade preto súd odročil pojednávanie na začiatok marca. 

Košičanka si na termín počká vo väzbe. 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Futbalista Tomáš Šimko zažil aj finále Slovenského pohára 

 [presov.korzar.sme.sk; 31/01/2017; Ján Jacoš ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport] 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20443535/futbalista-tomas-simko-zazil-aj-finale-slovenskeho-pohara.html 

 

Rozhovor s oceneným futbalistom šiestej ligy z Dubovice. 

 

PREŠOV. Medzi najväčšie hráčske osobnosti v 3b šiesta liga ObFZ Prešov patrí futbalista a tréner Dubovice Tomáš 

Šimko (nar. v roku 1977). 

 

Stal sa i laureátom pätnásteho ročníka ankety Jedenástka roka 3b VI. liga ObFZ Prešov. 

 

Má za sebou bohatú futbalovú kariéru, pôsobil v Ličartovciach, Košiciach, Prešove, Michalovciach, Vranove, Spišskej 

Novej Vsi, Lipanoch. 

 

Hral v prvej slovenskej lige, predstavil sa vo finále Slovenského pohára a v dorasteneckej kategórii bol dvojnásobným 

majstrom Slovenska. 

 

Vyniká bojovnosťou a skúsenosťami. 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20443535/futbalista-tomas-simko-zazil-aj-finale-slovenskeho-pohara.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

31. 1. 2017 

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

 

Vo futbale ste toho preskákali dosť, čo pre vás toto ocenenie znamená? 

 

"Beriem to tak, že je to ocenenie za celoživotné pôsobenie vo futbale. Mám viac skúseností, poznajú ma, vidia, že ešte 

niečo dokážem. Niečo som preskákal a tak som rád, že niekto si to všimol. Človeka každé ocenenie poteší, slávnosť ma 

milo prekvapila, bola na vysokej úrovni. Spoznal som a porozprával som sa s viacerými futbalovými osobnosťami." 

 

V ankete hlasujú tréneri. Čo ich podľa vás na vašej hre zaujalo, že vám dali svoje hlasy? 

 

"Je to náročné hodnotenie. Skúsenosti, s chlapcami sa porozprávam, usmerňujem ich, poradím. Pre mňa ako obrancu je 

každý zápas bez inkasovaného gólu úspešný." 

 

Ako hodnotíte najvyššiu oblastnú súťaž? 

 

"Je veľmi vyrovnaná a má dobrú úroveň, nie je jednoduché sa v nej presadiť. Ľudia v nej vidia dobrý futbal." 

 

Čo si z vašej futbalovej kariéry ceníte najviac? 

 

"Zažil som toho veľa. S mužstvom Ličartoviec som bol v druhej lige štyrikrát druhý, bojovali sme o postup. V jednom 

ročníku sme po jeseni mali na čele desaťbodový náskok a aj tak sme nepostúpili. Krásnym úspechom bolo finále 

Slovenského pohára s Petržalkou. Hral som v prvej lige, boli v nej výborné zápasy, v každej sezóne bol nejaký pekný 

moment. Najradšej som, keď sa o niečo hrá, buď o postup alebo záchranu. Hrať v strede tabuľky ma nebaví." 

 

Čo vám robí radosť? 

 

"Teší ma, že mám dvoch synov a tiež sa začali venovať futbalu. Vidím, ako môj dvaapolročný syn už kope do lopty a to 

ma teší. Začal som trénovať aj deti, učím ich základné veci. Aj popri práci sa futbalu stále venujem." 

 

Tento článok vyšiel v týždenníku MY Prešovské noviny č. 3/2017. 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Pohotovosť v lekárňach - utorok 31. januára 

 [korzar.sme.sk; 31/01/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20444159/pohotovost-v-lekarnach-utorok-31-januara.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

https://korzar.sme.sk/c/20444159/pohotovost-v-lekarnach-utorok-31-januara.html
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Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 

 

Prešov 

 

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

 

Kežmarok 

 

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

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

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

 

Stropkov 

 

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

 

Revúca 

 

Dr. Max - M. R. Štefánika 1363 

 

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 

 

VIVA, Mierová 94 

 

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

 

Poprad 

 

VICTORIA, Drevárska 1 

 

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

 

Humenné 

 

Pri kaštieli, Mierová 33/1, +421 577880181 

 

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 

 

MONIKA, SNP 3792/1, +421 56 6686468 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
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Michalovce 

 

FARMÁCIA, Nám. Osloboditeľov 945/15, +421 056/6441140 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Kam za kultúrou - utorok 31. januára 

 [korzar.sme.sk; 31/01/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20444172/kam-za-kulturou-utorok-31-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, Pod rúškom noci o 19.50, Resident Evil: Posledná kapitola o 18.40, 3D o 16.20, 21.00, Rozpoltený o 20.40, 

Spievaj o 15.20, Trubadúr - Artmax opera o 20.10, 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 - Spojenci o 17.30, Jarmusch v Úsmeve: Tajomný vlak 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 

 

https://korzar.sme.sk/c/20444172/kam-za-kulturou-utorok-31-januara.html
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KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Labutie jazero o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO - (Alžbetina 

38) - Kozliatka a vlk o 9.00 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Rysavá jalovica o 10.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela 

V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990), 

STOPY/TRACES - fotografická výstava Andreja Bána (do 19. 2.), Kresba a maľba pre začiatočníkov od 17.00 hod., 

GALÉRIA ÚĽUV (Mäsiarska 52, po - pia 13 - 17) - Kruhy na vode 2016 - 9. ročník súťaže dizajnu orientovaného na 

remeslo (do 14. 3.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála 

expozícia: Košický zlatý poklad; Výstava: Okrídlení pútnici - Tajomstvo vtáčej migrácie (do 30. 4.), Ivo Andrić - Spisovateľ 

a/alebo diplomat (do 20. 2.), Viribus Unitis - Storočnica úmrtia cisára Františka Jozefa I. (do 30. 4.), ...spojiť nebo a zem... 

- výstava o architektovi Imre Makoveczovi (do 26. 3.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: 

Príroda Karpát, Storočia v umení; GALÉRIA BAŠTA (Hrnčiarska 7, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17) - (PO)OHLIADNUTIE - 

výstava venovaná pamiatke fotografa Mariána Šangalu (do 31. 1.), SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - 

pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, 

chemická expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj 

písacích strojov, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických 

výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; 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, Záhrada umenia; MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 

13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 

15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, TREBIŠOV: MÚZEUM - Ľubomír Ondovčík - PICTURES AT 

AN EXHIBITION (do 19. 2.) 

 

ZÁBAVA 

 

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

hod.), (film) Divácka volenka v Kine Tabačka o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 
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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, Veľký čínsky múr 

o 16.10, Zakladateľ o 15.20, Miluji tě modře o 15.20, Artmax opera: Trubadúr (priamy prenos) o 20.10 hod., POPRAD: 

CINEMAX - Divoké vlny 2 o 15.50, Miluje tě modře o 18.00, Resident Evil: Posledná kapitola o 20.40, Spojenci o 18.00, 

Trubadúr - Artmax opera o 20.10, Všetko alebo nič o 16.00, 17.50, 20.20, xXx: Návrat Xandera Cagea o 15.40 hod., 

HUMENNÉ: FAJN - Spojenci 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; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) 

HLAVNÁ 51: MEDZIPOSCHODIE - Stála expozícia: Sakrálne umenie 15. - 19. storočia zo zbierok ŠG v Prešove, (Hlavná 

53 - Suterén): Sochárstvo 20. storočia zo zbierok Šarišskej galérie (do 19. 2.), (Hlavná 53 - Malá výstavná sieň) Anjel 

spieva blues (do 19. 2.), 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, 

TATRANSKÁ LOMNICA - GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Brezovská pletená čipka (do 28. 2.), STARÝ SMOKOVEC: VILA 

FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie; Výstava: Viola Krupová - Feeling happy :) (do 5. 

3.), 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 

 

1.29.  Smelé vyhliadky Popradu: Chcú postúpiť do troch rokov 

 [spis.korzar.sme.sk; 31/01/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20446850/smele-vyhliadky-popradu-postup-do-troch-rokov.html 

 

Od začiatku zimnej prípravy je popradský klub aktívny na prestupovom trhu. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20446850/smele-vyhliadky-popradu-postup-do-troch-rokov.html
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POPRAD. V susednej Českej republike v úvode roka v rámci prípravy "fičí" tradičná Tipsport liga. Mladej Boleslavi, 

Libercu, Brnu a ďalším renomovaným klubom pribudol tohto roku zdatný súper. 

 

FK Poprad v súťaži zďaleka nebol len do počtu. Tým len potvrdil vysoké ambície futbalu pod Tatrami. 

 

Zimná príprava futbalistov FK Poprad sa rozhodne vymyká tunajším zaužívaným druholigovým štandardom. 

 

Januárový program vyplnilo zverencom Františka Šturmu po hernej stránke predovšetkým pôsobenie v známej českej 

zimnej Tipsport lige. 

 

V Čechách si zdvihli kredit 

 

Ide o známu súťaž, ale ruku na srdce, vedeli ste, že tohto roku sa konal už jej 20. ročník? 

 

Okrem tradičných účastníkov z dvoch najvyšších súťaží za riekou Morava, padla spomedzi slovenských tímov tentoraz 

voľba na dva. Skalicu a práve Poprad. 

 

"Dostali sme pozvánku. Koncepčná práca, ktorú razíme, má zrejme odozvu aj v Čechách," ozrejmil prezident FK Poprad 

Roman Dvorčák, ako došlo k spojeniu etablovanej súťaže s druholigovým východoslovenským celkom. 

 

Podtatranci si na turnaji počínali nadmieru úspešne. Bez straty bodu ovládli skupinu hranú vo Frýdku-Místku. Vítkovice 

zdolali 4:2, poľskú Bielsko-Bialu vedenú Jánom Kocianom i domáci Frýdek-Místek zhodne 2:1. 

 

Víťazi všetkých štyroch skupín si to počas uplynulého víkendu rozdali medzi sebou o celkové prvenstvo na turnaji v 

Mladej Boleslavi. 

 

Na ňom sa Popradčanom v silnej konkurencii už toľko nedarilo. V semifinále podľahli Pardubiciam 1:2 a v zápase o 3. 

miesto prvoligovému Bohemiansu Praha 1905 0:2. 

 

Premiérovú účasť v zimnej Tipsport lige tak slovenský účastník spod Tatier ovenčil konečným štvrtým miestom. 

 

"Sme nadmieru spokojní. Bola to pre nás nová skúsenosť, podobnú konfrontáciu s českými i poľským tímom sme 

absolvovali prvýkrát. Tipsport ligu sme zároveň vyžili na odskúšanie si nových hráčov. Príležitosť dostali všetci v 

súčasnom kádri," pochvaľoval si Dvorčák čerstvo získanú skúsenosť. 

 

V Turecku (asi) proti Ďurišovmu Orenburgu 

 

Po vyvrcholení Tipsport ligy nezamierili futbalisti Popradu okamžite domov. 
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V týchto dňoch sú ešte stále v Česku. Trénujú v Nymburku, zajtra odohrajú prípravný duel s Baníkom Ostrava. 

 

Pomimo súťaže u našich západných susedov to bude v prípade aktuálne šiesteho celku II. ligy Východ ešte len druhá 

herná previerka. 

 

V Podbrezovej Popradčania remizovali 1:1, s Martinom nehrali pre povinnosti v Tipsport lige. Ďalší zápas v ich podaní 

príde na rad v sobotu 4. februára, o 11.00 hod. v Tatranskej Lomnici proti Novému Saczu. 

 

O týždeň nato bude Poprad súperom Michaloviec v generálke Zemplínčanov na jarnú časť Fortuna ligy. 

 

Atraktívne vyzerá aj februárový program mužstva. V dňoch 14. – 24. februára absolvujú Podtatranci sústredenie v 

Turecku. 

 

"Počas predchádzajúcich dvoch rokov sme strávili týždeň v maďarskom meste Lipót. Teraz sme sa rozhodli ísť za 

prípravou do lepších podmienok. Veľkú rolu zohralo aj to, že sme si chceli odskúšať herné previerky proti ťažším 

súperom. Mali by byť tri. Hrať budeme s ruským prvoligistom, s veľkou pravdepodobnosťou pôjde o Orenburg (nové 

pôsobisko slovenského reprezentanta Michala Ďuriša, pozn. red.). Mená ostatných súperov sú stále v štádiu riešenia." 

 

Posily zo zaujímavých adries 

 

Od začiatku zimnej prípravy je popradský klub aktívny na prestupovom trhu. Potrebu obmeny kádra avizoval tréner 

Šturma viackrát už v závere jesene. 

 

"Záležitosťou, ktorá mediálne rezonovala najviac, je príchod Stana Šestáka. Pôsobiť u nás by mal najbližšie dva roky. 

Veľa si sľubujeme aj od Jozefa Kapláňa. Veľmi reálne vyzerajú angažovania Hrica z Českých Budějovíc, Kukoľa z 

Myjavy, či Tótha z Michaloviec. Na polročné hosťovanie k nám príde Šašinka z Ostravy. Všetci hráči, ktorí hrali v Tipsport 

lige, by u nás mali zostať," prezradil Dvorčák. 

 

Na margo opačných pohybov v kádri sa popradský prezident vyjadril takto: "Zdravotné problémy má Dávid Gallovič, jeho 

pôsobenie v jari je prinajmenšom otázne. Štvorzápasový trest za červenú kartu zo záveru jesene má Lipták. V prípade 

Huszárika je v hre hosťovanie, pravdepodobne v Spišskej Novej Vsi." 

 

Trio Plumb, Alekou a Kurák skončilo v mužstve ešte v novembri, Jurčo bol preradený do béčka. 

 

Áčko v prvej, béčko v tretej lige 
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Súčasná priorita FK Poprad je viac než jasná. Po nie najvydarenejšej jeseni musí mužstvo v II. lige Východ tuho bojovať 

o miesto v prvej šestke, zaručujúce nielen účasť v nadstavbe o postup, ale aj miestenku v novovytvorenej celoslovenskej 

druhej lige. 

 

Viac než zaujímavo ale vyznievajú ambície Popradu v strednodobom časovom horiozonte. 

 

"Netajíme sa tým, že o tri roky chceme mať A-mužstvo v najvyššej súťaži. Takisto aj dorast, čím by sme získali štatút 

Útvaru talentovanej mládeže. Okrem toho chceme, aby naše béčko alebo takzvaná juniorka z hráčov do 24 rokov 

účinkovala v tretej lige. To je úroveň, kde vidím FK Poprad o tri roky," vyložil karty na stôl ambiciózny šéf ambiciózneho 

klubu. 

 

Bitka o štadión? 

 

Poznámka o tom, že kto chce hrať na východe Slovenska futbal na vrcholovej úrovni, bude sa sťahovať do Popradu, bola 

donedávna vtipom, prípadne úsmevným konštatovaním. 

 

V úvode jari to ale bude realita. Domov tu počas výstavby nového štadióna nájde Prešov a dočasne aj Michalovce. 

 

Nehrozí pri využívaní popradského NTC kolízia termínov? Nebude na túto skutočnosť doplácať popradský klub? 

 

"Pevne verím, že Slovenský futbalový zväz dodrží zmluvu s mestom Poprad a NTC v Poprade bude naozaj domovským 

štadiónom nášho klubu. Okrem nás by na ňom mali hrávať nielen Tatran Prešov a Michalovce, ale ak začne s prestavbou 

svojho štadióna, tak aj Liptovský Mikuláš. Situáciu nemáme vo vlastných rukách, ale verím, že s tým nebudú žiadne 

komplikácie," podotkol k blížiacej sa raritnej situácii prezident FK Poprad Roman Dvorčák. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  NEPREHLIADNITE 

 [Korzár; 25/2017; 31/01/2017; s.: 6; Redakcia ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Piesne donských kozákov 

 

PREŠOV.  
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Piesne donských kozákov v podaní sólistov Donského kozáckeho chóru Volnij Don. Z Rostova na Done s banjom, 

balalajkou, rytmickými nástrojmi a neopakovateľnými hlasmi prichádzajú na svoje 5. európske turné sólisti Donského 

speváckeho chóru. Koncert sa uskutoční v utorok o 18.30 hod. v PKO Prešov. 

 

Jana z Arku 

 

PREŠOV.  

 

Pôvodný muzikál na motívy legendami opradeného života zbožnej pastierky. Prinesú dnes o 10.00 hod. na veľkej scéne 

Divadla J. Záborského. 

 

Prehliadka severského filmu Scandi 2017 

 

PREŠOV.  

 

V rámci prehliadky prinesie kino Scala v utorok o 19.00 hod. titul Takmer chlap. 

 

Kino Pocity 

 

PREŠOV.  

 

V rámci Kina Pocity v utorok o 19.00 hod. uvedú film Profil Jim Jarmusch: Paterson. 

 

Mesiace planét 

 

MICHALOVCE.  

 

V utorok 31. januára o 17.00 hod. sa v malej sále MsKS bude konať prednáška astronóma Zdenka Komáreka Mesiace 

planét, ktorú pripravilo MsKS v spolupráci s miestnou hvezdárňou. 

 

Martin Kukučín: RYSAVÁ JALOVICA 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES.  

 

Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici. Nezabudnuteľná klasická slovenská komédia. Pozrieť si ju 

môžete v Spišskom divadle o 10.00 h. 

 

História kalendárov, meranie času 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES.  

 

O 15.00 v Dome Matice slovenskej sa uskutoční video prezentácia na tému história kalendárov, meranie času. Prednáša 

Dana Rosová, Slovenské technické múzeum Košice, pobočka Spišská Nová Ves. 

 

Zimné tatranské obrazy 

 

POPRAD.  

 

V Galérii Scherfelov dom nájdete výstavu Vladimíra Zentka s názvom Zimné tatranské obrazy. Výstava je prístupná 

verejnosti od pondelka do piatka až do 3. marca. 

 

Náš výtvarný príbeh 

 

POPRAD.  

 

V foyer Domu kultúry vždy od 7.30 h si môžete pozrieť výstavu žiakov umeleckej školy. 

 

Jozef & Jozef 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES.  

 

O 16.30 sa v Spišskom osvetovom stredisku uskutoční vernisáž poplenérovej výstavy diel neprofesionálnych výtvarníkov. 

Výstava je prístupná do 26. 2. 2017 v pracovné dni 7.30 – 15.30 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Do kádra Svitu Lošonský a Avramovič 

 [Šport; 25/2017; 31/01/2017; s.: 23; tasr ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

SVIT (tasr) - Účastník Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) BK Iskra Svit získal do tímu 28-ročného slovenského 

krídelníka Pavla Lošonského a srbského rozohrávača Sašu Avramoviča. Bývalý hráč Spišskej Novej Vsi a Nitry 

Lošonský sa vrátil na slovenské palubovky po trojročnej odmlke, do Svitu prišiel zo štvrtej najvyššej francúzskej súťaže, 

kde si obliekal dres tímu Berck/Rang du Fliers. Saša Avramovič hral v minulom ročníku za KB Košice, v drese "býkov" v 

priemere na zápas dosahoval 8,9 bodu, 3,2 doskoku a 1,4 asistencie. Sezónu 2016/17 začal v srbskej súťaži, za Vršac 

Swisslion odohral päť duelov s priemermi 6,2 bodu, 2,2 doskoku a 2,4 asistencie na jeden duel. 
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1.32.  Svit získal dve nové posily 

 [Korzár; 25/2017; 31/01/2017; s.: 19; tasr ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

SVIT.  

 

Účastník Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) BK Iskra Svit získal do tímu slovenského krídelníka Pavla 

Lošonského a srbského rozohrávača Sašu Avramoviča. Dvadsaťosemročný bývalý hráč Spišskej Novej Vsi a Nitry 

Lošonský sa vrátil na slovenské palubovky po trojročnej odmlke. Do Svitu prišiel zo štvrtej najvyššej francúzskej súťaže, 

kde si obliekal dres tímu Berck/Rang du Fliers. V Eurovia SBL sa opäť predstaví aj Saša Avramovič, ktorý v 

predchádzajúcom ročníku hral za KB Košice. Srb dosahoval v drese "býkov" v priemere na zápas 8,9 bodu, 3,2 doskoku 

a 1,4 asistencie. Sezónu 2016/2017 začal v domácej súťaži, za KK Vršac Swisslion odohral päť stretnutí s priemermi 6,2 

bodu, 2,2 doskoku a 2,4 asistencie na jeden duel. "Zmenili sme trošku plány. Nechceli sme už dopĺňať tím, ale naskytla 

sa možnosť angažovania kvalitného slovenského hráča. S príchodom nových posíl chceme zvýšiť naše šance v play-off a 

konkurencieschopnosť," vyjadril sa pre basketliga.sk prezident BK Iskra Svit Ján Drobný. 

 

(tasr) 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Hokej hodný takej návštevy... 

 [Prešovský večerník; 31/01/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

 

(jm) – Na taký hokej sa veru oplatilo prísť. Navyše s víťazným koncom... Hráči HC Prešov Penguins porazili v šlágri 49. 

kola prvej hokejovej ligy Michalovce 4:2 a upevnili si pozíciu na čele tabuľky. Pred druhou Detvou majú päťbodový 

náskok, obaja súperi sa predstavia ešte v štyroch dueloch základnej časti, jeden z nich bude vzájomný – už zajtra pod 

Poľanou. Okrem toho čakajú "tučiakov" domáce vystúpenia so Skalicou a Topoľčanmi a súboj v Považskej Bystrici. Je tu 

teda reálna šanca na udržanie si vedúcej pozície, čo je najlepšia východisková pozícia do play off. 

 

Východniarske derby splnilo očakávanie. Už druhýkrát po sebe sa hovorilo o zápase miestami s extraligovými 

parametrami, keď predtým Prešovčania doma vycvičili po výbornom výkone aj Spišskú Novú Ves. Šarišania nad 

Zemplínčanmi dvakrát viedli, no náskok neudržali. Veľa dôležitého sa udialo na začiatku tretej tretiny. Gól Kokavca po 32 

sekundách na 2:1, pohotová odpoveď hostí po 55 sekundách na 2:2, no po ďalších 69 sekundách presný zásah Šimčáka 

na 3:2... Prešovčania neskôr pridali dôležitú "poistku", v samom závere Zemplínčania odvolali brankára, no na stave sa 

nič nezmenilo. Cez dve tisícky divákov odchádzalo po záverečnej siréne spokojných. S hrou aj výsledkom. Hokej bol 

hodný takej návštevy... HC Prešov Penguins – HK Dukla Michalovce 4:2 (1:0, 0:1, 3:1), góly: 9. Solomončak (Prokop, 

Chalupa), 41. Kokavec (Solomončak, Prokop), 43. Šimčák (Abdul, Jokeľ), 55. Jokeľ (Abdul, Šimčák) – 32. Giľák, 42. 
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Lučnikov . Strely 39:28. Vylúčenia 7:12 na 2 min., navyše Fedorko 10 min. OT za nešportové správanie. Presilovky 2:0. 

Oslabenia 0:1. Rozhodcovia: Tornay – Gajan, Wolf. Diváci 2137. 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. 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Jedna lúpežníčka sa priznala, druhá vraj obeť bránila 

 [Korzár; 25/2017; 31/01/2017; s.: 5; rob ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

KUSLA JU DO RUKY 

 

Vlani v júli prepadli dve ženy dôchodkyňu a jedna z nich ju uhryzla do ruky. Druhá neskôr tvrdila, že dôchodkyňu bránila. 

 

KOŠICE.  

 

Okresný súd Košice II sa minulý týždeň zaoberal prípadom, v ktorom dve ženy čelili obvineniu zo zločinu lúpeže. Prvou je 

Magdaléna Š. (25) zo Spišskej Novej Vsi a druhou Žaneta P. (39) z košického Lunika IX. Eskorta obe priviedla z väzby, 

v ktorej sú od júla 2016. Ženy čelili obvineniu, že v noci vlani v júli prepadli na Južnej triede Silviu B. (64). Magdaléna sa 

dôchodkyni pokúsila vytrhnúť tašku, v ktorej mala rôzne veci. Dôchodkyňa spadla na zem a hoci sa k prvej útočníčke 

pridala aj druhá, tašku nepustila. Zovretie povolila až vtedy, keď sa jej Magdaléna zahryzla do prstov. Obe ženy schmatli 

tašku a ušli. Našťastie, okoloidúci pár zavolal políciu, ktorá lúpežníčky zakrátko zadržala. Prokurátor navrhol väzobné 

stíhanie, ktoré zdôvodnil obavou z úteku a skrývania sa obvinených a tiež pokračovania v trestnej činnosti. Súd mu 

vyhovel. 

 

Jedna sa priznala, druhá nie 

 

V prípravnom konaní sa Magdaléna k prepadu dôchodkyne priznala. "Boli sme tam dvaja. Ja a Žanka," opísala incident. 

"Keď šla tá pani okolo našej lavičky, videla som, že je stará a mala palicu v ruke, pretože nemohla chodiť na nohy. Išli 

sme obidve ku nej, ja a Žanka a ťahali sme jej tašku. Stará pani ju nepustila. Žanka mi povedala, aby som ju uhryzla. Tak 

som hryzla." Dôchodkyňa tašku pustila a ženy sa dali na útek. Žaneta neskôr obsah tašky vysypala na zem. Bolo tam 70 

eur, vreckovky, sklenené okuliare, zapaľovač, pollitrová pálenka, ale už rozbitá a cigarety. Pani Silvia vyčíslila škodu na 

80 eur. Žaneta účasť na mieste činu priznala, no úmysel lúpiť poprela. Tašku vraj ťahala preto, aby ju dôchodkyni vrátila. 

A keď sa kamarátka aj s taškou rozbehla preč, bežala za ňou iba preto, aby ju vzala a odniesla poškodenej. "Ja som toto 

nespravila," dušovala sa Žaneta. "Keby som chcela, tak si idem vyžobrať. Ja som nezobrala nijakú tašku." Prepadnutá 

dôchodkyňa si viac pamätala Magdalénu, lebo jej videla do tváre. Potvrdila, však, že tašku jej z rúk ťahali obe ženy a 

mladšia ju uhryzla. 
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Dohodla sa iba jedna 

 

Pred začiatkom hlavného pojednávania prejavila Magdaléna záujem uzavrieť dohodu o vine a treste. Prokurátor súhlasil 

a znížil dolnú hranicu sadzby, ktorá je 7 rokov, na 56 mesiacov. Súd následne tento trest schválil a eskorta Magdalénu 

odviedla do výkonu trestu. Žaneta s "dohodou" nesúhlasila, lebo sa cíti nevinná. V jej prípade preto súd odročil 

pojednávanie na začiatok marca. Košičanka si na termín počká vo väzbe. 

 

(rob) 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Smelé vyhliadky Popradu: Postup do troch rokov 

 [Korzár; 25/2017; 31/01/2017; s.: 17; DANIEL DEDINA ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

ZIMNÁ PRÍPRAVA JE LIGOVÁ UŽ TERAZ 

 

V susednej Českej republike v úvode roka v rámci prípravy "fičí" tradičná Tipsport liga. Mladej Boleslavi, Libercu, Brnu a 

ďalším renomovaným klubom pribudol tohto roku zdatný súper. FK Poprad v súťaži zďaleka nebol len do počtu. Tým len 

potvrdil vysoké ambície futbalu pod Tatrami. 

 

KOŠICE.  

 

Zimná príprava futbalistov FK Poprad sa rozhodne vymyká tunajším zaužívaným druholigovým štandardom. Januárový 

program vyplnilo zverencom Františka Šturmu po hernej stránke predovšetkým pôsobenie v českej zimnej Tipsport lige. 

 

V Čechách si zdvihli kredit 

 

Ide o známu súťaž, ale ruku na srdce, vedeli ste, že tohto roku sa konal už jej 20. ročník? Okrem tradičných účastníkov z 

dvoch najvyšších súťaží za riekou Morava, padla spomedzi slovenských tímov tentoraz voľba na dva. Skalicu a Poprad. 

"Dostali sme pozvánku. Koncepčná práca, ktorú razíme, má zrejme odozvu aj v Čechách," ozrejmil prezident FK Poprad 

Roman Dvorčák, ako došlo k spojeniu etablovanej súťaže s druholigovým východoslovenským celkom. Podtatranci si na 

turnaji počínali nadmieru úspešne. Bez straty bodu ovládli skupinu hranú vo Frýdku-Místku. Vítkovice zdolali 4:2, poľskú 

Bielsko-Bialu vedenú Jánom Kocianom i domáci Frýdek-Místek zhodne 2:1. Víťazi všetkých štyroch skupín si to počas 

uplynulého víkendu rozdali medzi sebou o celkové prvenstvo na turnaji v Mladej Boleslavi. Na ňom sa Popradčanom v 

silnej konkurencii už toľko nedarilo. V semifinále podľahli Pardubiciam 1:2 a v zápase o 3. miesto prvoligovému 

Bohemiansu Praha 1905 0:2. Premiérovú účasť v zimnej Tipsport lige tak ovenčili štvrtým miestom. "Sme nadmieru 

spokojní. Bola to pre nás nová skúsenosť, podobnú konfrontáciu s českými i poľským tímom sme absolvovali prvýkrát. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

31. 1. 2017 

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

Tipsport ligu sme zároveň vyžili na odskúšanie si nových hráčov. Príležitosť dostali všetci v súčasnom kádri," pochvaľoval 

si Dvorčák. 

 

V Turecku (asi) proti Ďurišovmu Orenburgu 

 

Po vyvrcholení Tipsport ligy nezamierili futbalisti Popradu okamžite domov. V týchto dňoch sú ešte stále v Česku. Trénujú 

v Nymburku, zajtra odohrajú prípravný duel s Baníkom Ostrava. Pomimo súťaže u našich západných susedov to bude v 

prípade aktuálne šiesteho celku II. ligy Východ ešte len druhá herná previerka. V Podbrezovej Popradčania remizovali 

1:1, s Martinom nehrali pre povinnosti v Tipsport lige. Ďalší zápas v ich podaní príde na rad v sobotu 4. februára, o 11.00 

hod. v Tatranskej Lomnici proti Novému Saczu. O týždeň nato bude Poprad súperom Michaloviec v generálke 

Zemplínčanov na jarnú časť Fortuna ligy. Atraktívne vyzerá aj februárový program mužstva. V dňoch 14. – 24. februára 

absolvujú sústredenie v Turecku. "Počas predchádzajúcich dvoch rokov sme strávili týždeň v maďarskom meste Lipót. 

Teraz sme sa rozhodli ísť za prípravou do lepších podmienok. Veľkú rolu zohralo aj to, že sme si chceli odskúšať herné 

previerky proti ťažším súperom. Mali by byť tri. Hrať budeme s ruským prvoligistom, pravdepodobne pôjde o Orenburg 

(nové pôsobisko slovenského reprezentanta Michala Ďuriša, pozn. red.). Mená ostatných súperov sú v štádiu riešenia." 

 

Posily zo zaujímavých adries 

 

Od začiatku zimnej prípravy je klub aktívny na prestupovom trhu. Potrebu obmeny kádra avizoval tréner Šturma viackrát 

už v závere jesene. "Záležitosťou, ktorá mediálne rezonovala najviac, je príchod Stana Šestáka. Pôsobiť u nás by mal 

najbližšie dva roky. Veľa si sľubujeme aj od Jozefa Kapláňa. Veľmi reálne vyzerajú angažovania Hrica z Českých 

Budějovíc, Kukoľa z Myjavy, či Tótha z Michaloviec. Na polročné hosťovanie k nám príde Šašinka z Ostravy. Všetci hráči, 

ktorí hrali v Tipsport lige, by u nás mali zostať," prezradil Dvorčák. Na margo opačných pohybov v kádri sa vyjadril takto: 

"Zdravotné problémy má Dávid Gallovič, jeho pôsobenie v jari je prinajmenšom otázne. Štvorzápasový trest za červenú 

kartu zo záveru jesene má Lipták. V prípade Huszárika je v hre hosťovanie, pravdepodobne v Spišskej Novej Vsi." Trio 

Plumb, Alekou a Kurák skončilo v mužstve ešte v novembri, Jurčo bol preradený do béčka. 

 

Áčko v prvej, béčko v tretej lige 

 

Súčasná priorita FK Poprad je viac než jasná. Po nie najvydarenejšej jeseni musí mužstvo v II. lige Východ tuho bojovať 

o miesto v prvej šestke, zaručujúce nielen účasť v nadstavbe o postup, ale aj miestenku v novovytvorenej celoslovenskej 

druhej lige. Viac než zaujímavo ale vyznievajú ambície Popradu v strednodobom časovom horiozonte. "Netajíme sa tým, 

že o tri roky chceme mať A mužstvo v najvyššej súťaži. Takisto aj dorast, čím by sme získali štatút Útvaru talentovanej 

mládeže. Okrem toho chceme, aby naše béčko alebo takzvaná juniorka z hráčov do 24 rokov účinkovala v tretej lige. To 

je úroveň, kde vidím FK Poprad o tri roky," vyložil karty na stôl ambiciózny šéf ambiciózneho klubu. 

 

Bitka o štadión? 
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Poznámka o tom, že kto chce hrať na východe Slovenska futbal na vrcholovej úrovni, bude sa sťahovať do Popradu, bola 

donedávna vtipom, prípadne úsmevným konštatovaním. V úvode jari to ale bude realita. Domov tu počas výstavby 

nového štadióna nájde Prešov a dočasne aj Michalovce. Nehrozí pri využívaní popradského NTC kolízia termínov? 

Nebude na túto skutočnosť doplácať popradský klub? "Pevne verím, že Slovenský futbalový zväz dodrží zmluvu s 

mestom Poprad a NTC v Poprade bude naozaj domovským štadiónom nášho klubu. Okrem nás by na ňom mali hrávať 

nielen Tatran Prešov a Michalovce, ale ak začne s prestavbou svojho štadióna, tak aj Liptovský Mikuláš. Situáciu 

nemáme vo vlastných rukách, ale verím, že s tým nebudú žiadne komplikácie," podotkol k blížiacej sa raritnej situácii 

prezident FK Poprad Roman Dvorčák. 

 

DANIEL DEDINA 

 

---- 

 

NA DOMÁCE FINÁLE NEMYSLIA 

 

Hneď skraja jari zaknihuje popradský futbal ďalší míľnik. Siedmeho marca si jeho futbalisti prvýkrát v histórii zahrajú 

štvrťfinále národného pohára. Súper bude poriadne zdatný, v domácom prostredí veľmi silná Dunajská Streda. "Silu 

súpera rešpektujeme. Favoritom budú domáci, ale chceme sa pobiť o čo najlepší výsledok. Tým je samozrejme 

víťazstvo," neskrýval odhodlanie Dvorčák. Motivuje jeho mužstvo ešte viac dejisko finále Slovnaft Cupu 2016/17? To sa 

uskutoční 1. mája v Poprade. "Je to lákavá, ale veľmi vzdialená predstava. Aktuálne myslíme najmä na najbližšie 

marcové zápasy. To znamená pohárový súboj s Dunajskou Stredou a ligové duely s Lokomotívou a Bardejovom," dodal 

prezident popradského futbalu. 

 

FOTO: 

 

V Poprade to s futbalom myslia naozaj vážne 

 

K napredovaniu podtatranského klubu by mal pomôcť aj bývalý reprezentant Slovenska Stanislav Šesták.  

 

FOTO: FK POPRAD 

 

Ján Malec 

 

Najlepší brankár zimnej Tipsport ligy.  
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