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     [Noviny Poprad; 07/2017; 15/02/2017; s.: 11; ppv ; Zaradenie: nezaradené] 

1.5. Štvrťfinále Budiš ligy: Vedúce kvarteto má k dispozícii prvý semifinálový mečbal 

     [hokejportal.net; 15/02/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

1.6. Play off odštartovalo: Prvé dva štvrťfinálové zápasy máme za sebou 

     [michalovce.dnes24.sk; 16/02/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Michalovce] 

1.7. Pomôžme zachovať vzácne diela Majstra Pavla z Levoče 

     [webnoviny.sk; 16/02/2017; WBN/PR ; Zaradenie: Správy] 

1.8. Verejnosť môže rozhodnúť, ktoré z diel Majstra Pavla obnovia 

     [teraz.sk; 16/02/2017; TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

1.9. Verejnosť môže rozhodnúť, ktoré z diel Majstra Pavla obnovia 

     [dobrenoviny.sk; 16/02/2017; TASR ] 

1.10. Verejnosť môže rozhodnúť, ktoré z diel Majstra Pavla obnovia 

     [24hod.sk; 16/02/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

1.11. Play off: Proti Krynici nastúpi aj hviezdna Kapustová 

     [nasturiec.sme.sk; 16/02/2017; Roman Kopka ; Zaradenie: Turiec / Šport] 

1.12. FOTO a VIDEO: V najväčšej materskej škole v Spišskej bolo poriadne veselo 

     [spisska.dnes24.sk; 16/02/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.13. Lidl postaví v Ilave novú predajňu, presunie sa zo súčasnej 

     [etrend.sk; 16/02/2017; ds © 2017 News and Media Holding ; Zaradenie: REALITY/Komerčné] 

1.14. V basketbalovej dohrávke 26.kola Eurovia SBL v Komárne dráma až dokonca –Komárno vs Prievidza 101 

: 99 

     [hlavnespravy.sk; 16/02/2017; HSP/Foto: Karol Scholtz ; Zaradenie: Šport] 

1.15. I. liga: Asistent prešovského trénera Křemen: Splnili sme cieľ 

     [sport.sk; 16/02/2017; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

1.16. Dielo Majstra Pavla nahlodal zub času: Zachránia ho občania cez internet! 
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1.17. Sersen: Naši fanúšikovia sú na nezaplatenie 

     [pravda.sk; 16/02/2017; Michal Mašľany ; Zaradenie: Šport] 

1.18. Mladých hráčov bude na MS pripravovať aj Ľubomír Višňovský 

     [sport.sk; 16/02/2017; Denník Šport, Tomáš Kyselica ; Zaradenie: sport.sk] 

1.19. Sersen: Naši fanúšikovia sú na nezaplatenie 
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     [Pravda; 40/2017; 17/02/2017; s.: 34; Michal Mašľany ; Zaradenie: šport] 

1.20. Do Slovenského raja aj za Majstrom Pavlom 

     [Pravda; 40/2017; 17/02/2017; s.: 8; Števo Rimaj ; Zaradenie: regióny] 

1.21. Tipy na dnes - piatok 17. februára 

     [korzar.sme.sk; 17/02/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.22. Kam za kultúrou - piatok 17., sobota 18. a nedeľa 19. februára 

     [korzar.sme.sk; 17/02/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.23. Pohotovosť v lekárňach - piatok 17., sobota 18. a nedeľa 19. februára 

     [korzar.sme.sk; 17/02/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.24. Najprv odlákali políciu, potom vykradli zlatníctvo 

     [Korzár; 40/2017; 17/02/2017; s.: 6; RÓBERT BEJDA ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.25. Ihnačák chce rozhodnúť na Spiši 

     [Korzár; 40/2017; 17/02/2017; s.: 19; sita ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.26. Chodiace ENCYKLOPÉDIE 

     [Košice Dnes; 34/2017; 17/02/2017; s.: 10; Milan Kolcun ; Zaradenie: POTULKY MESTOM] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Na dedičskom konaní stačí mať plnú moc 

 [Rytmus života; 06/2017; 08/02/2017; s.: 21; Redakcia ; Zaradenie: VEĽKÝ RADCA] 

 

Mnohé rodiny sú rozutekané po celom Slovensku či svete, občas ich ale spoja špecifické udalosti, napríklad dedičské 

konanie. Administratívne úkony si však môžete podstatne zjednodušiť, ak viete ako. 

 

Aj traja súrodenci pani Miroslavy (62) zo Žiliny sa po štúdiách rozbehli do sveta a založili si rodiny každý v inom kúte 

vtedajšieho Československa od Spišskej Novej Vsi až po Nitru a dokonca české Kladno. Teraz po svojich rodičoch 

zdedili dom na strednom Slovensku, ktorý sa ale rozhodli predať, pretože nik by nemeral kilometre naprieč republikami, 

aby sa oň staral. ,,Nikto ale nemá čas ani dochádzať na každé konanie o predaji, a zjednotiť termíny schôdzok je už 

vôbec nad naše sily," vysvetľuje pani Miroslava a pýta sa:,,Môžem dom predať sama?" 

 

Dobrou správou je, že súrodenci môžu pani Miroslavu splnomocniť k všetkým rokovaniam spojeným s predajom. Môžu ju 

dokonca poveriť, aby sama podpísala všetky listiny vrátane kúpnej zmluvy. Ona sama na tieto úkony bude potrebovať 

predovšetkým plnú moc. Okrem obvyklých náležitostí, teda mena, priezviska, rodných čísiel a udania miesta trvalého 

pobytu, musí na plnú moc presne vypísať, čím všetkým ju súrodenci poverujú. Všetky podpisy na plnej moci je potrebné 

nechať úradne overiť. Keby ani pani Miroslava nemala dosť času sa predaju domu venovať, môže za rovnakých 

podmienok predajom poveriť niekoho úplne iného. Niekoho, komu dôveruje. Alebo sa nechať zastúpiť profesionálom, 

napríklad advokátom. Ten môže celú akciu od A až po Z, čiže od podania ponuky na predaj až po zaplatenie dane z 

nadobudnutia nehnuteľných vecí, za dedičov alebo ich menom, zariadiť. V takom prípade je ale určite potrebné s 

dotyčným spísať zmluvu. 
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---- 

 

TIP REDAKCIE: 

 

Obľúbeným nešvárom sprostredkovateľov predaja (realitiek) alebo bánk poskytujúcich hypotéky kupujúcim je žiadať 

nadbytočné informácie. Ide najmä o osobné údaje manželov a manželiek predávajúcich. Vyskytli sa prípady, že úverujúca 

banka vyžadovala oskenované občianske preukazy partnerov. Zdedený majetok ale netvorí súčasť spoločného majetku, 

čo znamená, že manželia a manželky dedičov ho zo zákona nevlastnia. Nie sú predávajúcimi ani vedľajšími účastníkmi 

prevodu. Nikto preto nemá právo žiadať o ich súhlas s predajom ani žiadať ich osobné údaje. 

 

---- 

 

Foto: 

 

Zmluvu o predaji domu môže vybaviť jeden zo spolumajiteľov. 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Študenti prejavili obchodného ducha 

 [Noviny Poprad; 07/2017; 15/02/2017; s.: 9; ppv ; Zaradenie: nezaradené] 

 

V Obchodnej akadémii v Poprade sa minulý týždeň v stredu konal už 9. kontraktačný deň cvičných firiem, ktorého sa 

zúčastnili stredné školy z celého východného Slovenska a jedna spoza rieky Moravy. 

 

Študenti z 18 cvičných firiem medzi sebou obchodovali, prezentovali svoju činnosť a popri tom si aj zasúťažili. Až šesť 

cvičných firiem a dve študentské spoločnosti boli v zastúpení hostiteľa, no v tomto roku zavítali pod Tatry aj mladí 

obchodníci z Ostravy. Okrem toho boli pozvané aj stredné školy z Košíc, Spišskej Novej Vsi, Vranova nad Topľou, 

Levoče, Rožňavy, Zvolena a Dolného Kubína. 

 

V dvoch súťažiach dominovali študenti z cvičnej firmy Krojovanka, s. r. o., OA Poprad. Zvíťazili v súťaži o najkrajší 

výstavný stánok a tiež v súťaži o najlepší manažérsky tím. Súťaž o najzaujímavejší katalóg vyhrala cvičná firma Prúty, s. 

r. o., zo Spojenej školy internátnej v Levoči. 

 

(ppv) 

 

Späť na obsah 
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1.3.  Jaskyniarske motívy Františka Miháľa 

 [Noviny Poprad; 07/2017; 15/02/2017; s.: 5; František Žoldák ; Zaradenie: nezaradené] 

 

V polovici januára bola v Slovenskom technickom múzeu (Banícke centrum) v Spišskej Novej Vsi otvorená výstava 

pastelov a fotografií Františka Miháľa (na foto) z jaskyniarskou tematikou. Autor je dlhoročný Popradčan, avšak svojou 

tvorbou je vo svojom meste menej známy. 

 

Narodil sa v Bardejovskej Novej Vsi (1948) a v rokoch 1964 - 68 študoval na SPŠ geologickej a baníckej v Sp. Novej Vsi, 

odbor geológia. Po ukončení štúdií pracuje v rokoch 1969-2005 v Uránovom prieskume IX (Uranpres) v Sp.Novej Vsi a to 

v lokalite Novoveskej Huty, kde boli neskôr v prevádzke 3 šachty na ťažbu uránovej rudy. Pracoval ako geológ – mapér a 

neskôr ako samostatný geológ. Je spoluautorom viacerých výskumných prác z tejto lokality. Podieľal sa aj na 

geologickom prieskume a dokumentácii hornín pri razení tunelov Branisko a Bôrik. V rokoch 2006 - 2011 pracoval ako 

anorganik, mapér a strážca prírody v Národnom parku Slovenský raj. 

 

Cez prácu v geológii sa dostal aj k jaskyniarstvu a od roku 1970 je členom Speleologického klubu Slovenský raj. Po 

objave Stratenskej jaskyne realizoval v nej prieskum a dokumentáciu a podieľal sa na objavení viacerých jaskýň a 

chodieb v Slovenskom raji. 

 

Po roku 1978 sa popri práci venoval aj výtvarnej tvorbe a od roku 1980 je členom Klubu výtvarníkov pri Osvetovom 

stredisku v Sp. Novej Vsi, kde sa doteraz zúčastňuje kolektívnych súťaží a výstav. Spočiatku sa venoval perokresbám, 

neskôr aj pastelom, akvarelom a olejomaľbe. Keďže pracoval prevažne v prírode, jeho motívy boli hlavne s krajinárskou 

tematikou. Postupné prelínanie dvoch koníčkov vyústilo k realizácii prác z jaskyniarskeho prostredia. S týmto motívom 

mal väčšiu samostatnú výstavu v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Lipt. Mikuláši a pri mnohých 

konferenciách o jaskyniarstve na Slovensku (Speleomíting Svit sa iné). Jeho práce sú publikované v speleologickom 

časopise. 

 

Od roku 1997 je členom medzinárodnej speleologickej spoločnosti ISSA a prostredníctvom nej vystavoval na viacerých 

kolektívnych výstavách vo Švajčiarsku, Francúzsku, USA, Brazílii a Austrálii. Po roku 2006 sa venuje aj fotografovaniu 

jaskynných hál, koridorov a jaskynnému lezeniu. 

 

Túto neobvyklú výstavu malieb Františka Miháľa môžete zhliadnuť v Baníckom centre v Spišskej Novej Vsi do 10. marca 

2017. 

 

František Žoldák 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Krátko zo športu 
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 [Noviny Poprad; 07/2017; 15/02/2017; s.: 11; ppv ; Zaradenie: nezaradené] 

 

• POPRADSKÉ líšky štartujú štvrťfinálovú sériu hokejovej extraligy žien dvojzápasom na domácom ľade. V sobotu 18. 

februára privítajú Podhale Nowy Targ o 18.30 hod., odveta je na programe v nedeľu 19. februára o 20.15 hod. V prípade 

nerozhodného stavu je rozhodujúci zápas série na programe v Poľsku už v stredu 22. februára o 17. hod. 

 

• PREDMINULÝ víkend sa v Matejovciach odohral halový futbalový turnaj hráčov do 11 rokov, ktorého sa okrem dvoch 

domácich tímov FK Poprad zúčastnili aj družstvá zo Spišskej Novej Vsi, Kežmarku a Banskej Bystrice. Zaujímavosťou 

bolo, že celý turnaj sa odohral bez výsledkov a každý získal zlatú medailu s logom FK Poprad. 

 

• MINULÝ týždeň v pondelok sa pätica najlepších popradských dievčat z domáceho okresného a zároveň krajského kola 

v aerobiku stredných škôl zúčastnila majstrovstiev Slovenska v Trenčíne. Bronzovú medailu vybojovala žiačka Obchodnej 

akadémie Poprad Stanislava Toporcerová. 

 

• FUTBALISTI prvoligového 1. FC Tatran Prešov si na jar rozložili svoj stan pod Tatrami kvôli rekonštrukcii vlastného 

štadióna. Už v nedeľu 19. februára sa v NTC Poprad stretnú pred televíznymi kamerami od 15.20 hod. s bratislavským 

Slovanom. 

 

• MINULÝ týždeň v stredu sa odohralo 9. kolo Bowling Tour mesta Poprad. V skupine A sa stal víťazom Vladimír 

Pavlikovský finálovým výkonom 195 s celkovým priemerom 199,78. Skupinu B ovládol Anton Paločko výkonom 180 s 

celkovým priemerom 184,14. 

 

• BASKETBALISTI Svitu v sobotu v rámci 33. kola SBL na domácej palubovke porazili Lučenec 89:73. Po týždňovej 

pauze privítajú v Iskra Aréne Levických Patriotov až v stredu 22. februára o 18. hodine. 

 

(ppv) 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Štvrťfinále Budiš ligy: Vedúce kvarteto má k dispozícii prvý semifinálový mečbal 

 [hokejportal.net; 15/02/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/stvrtfinale-budis-ligy-veduce-kvarteto-ma-k-dispozicii-prvy-semifinalovy-mecbal/70642 

 

Hokejová Budiš liga mala v stredu na programe druhé stretnutia štvrťfinále. Série pokračujú v sobotu 18.2.2017. Streda 

15.2.2017 - 2. zápasy štvrťfinále  

 

HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)  

 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/stvrtfinale-budis-ligy-veduce-kvarteto-ma-k-dispozicii-prvy-semifinalovy-mecbal/70642
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Góly: 4. Banovský (Giľák, Cútt), 10. Banovský (Cútt, Giľák), 36. Drotár (Ščurko), 39. Vorobjev (Drábek, Ščurko), 40. Mráz 

(Cútt), 48. Banovský (Cútt, Giľák), 54. Giľák (Banovský) – 34. Vaic (Šterbák, Vartovník), 55. Lesňák (Štefanka, Vantroba), 

Rozhodovali: Kalina – Jobbágy, M. Korba, Vylúčení: 5:4, Presilovky: 2:1, Oslabenia: 0:0, 830 divákov. 

 

Michalovce: A. Trenčan – Selujanov, Hančák, Drábek, M. Šterbák, Gutwald, Slimák, Polaček, Dolgoš – Banovský, Cútt, 

Giľák – Vorobjev, Ščurko, Lantoš – Mrňa, Z. Král, Drotár – R. Mráz, Fedorko. 

 

Sp.Nová Ves: F. Surák (40. D. Hudáček) – D. Šterbák, Vantroba, Všetečka, Bdžoch, Trávniček, Kyčák, Marko Komloš – 

J. Lesňák, O. Štefanka, Řezač – D. Mikula, Vaic, Mi. Findura – Zwick, L. Vartovník, Dmitrijev – Gevorkian, Osuský, R. 

Štrauch. 

 

Dopisovateľ: Peter Brendza, HK Dukla Michalovce  

 

Aj v druhom štvrťfinálovom súboji medzi Michalovcami a Spišskou Novou Vsou sa hralo podľa nôt domácich "vojakov". Tí 

mali opäť raketový štart do zápasu. V štvrtej minúte zachytil hosťujúcu rozohrávku Matej Giľák, puk posunul medzi kruhy 

Tomášovi Banovskému a ten bombou otvoril skóre duelu. V desiatej minúte už bolo 2:0 a postarala sa o to opäť prvá 

michalovská formácia. Radovan Cútt spoza brány krásne našiel Tomáša Banovského a ten pridal svoj druhý zápasový 

gól - 2:0. Po druhom strelenom góle sa domáci trošku prispôsobili hre Spišiakov a mohli za to inkasovať. Potrestať ich 

mohol Jakub Lesňák, lenže ten v trinástej minúte neuspel v trestnom strieľaní proti domácemu brankárovi Adamovi 

Trenčanovi. Kontaktný gól sa napokon Spišiakom aj podarilo streliť. V 34. minúte počas presilovej hry konečne odklial 

čaro Adama Trenčana ich kapitán Ľubomír Vaic. Tým však iba odštartoval výbornú päťminútovku Dukly, ktorá definitívne 

zrazila hostí na kolená. V 36. minúte dal na 3:1 Martin Drotár, v 39. minúte využil presilovú hru Dmitrij Vorobjev a v 40. 

minúte vyhnal z brány Suráka Richard Mráz - 5:1. Jeho náhradník Dominik Hudáček si taktiež neudržal čisté konto, keď 

ho v 48. minúte opäť z presilovky prekonal Tomáš Banovský, ktorý tak zavŕšil hetrik. Hneď na to síce gólovo odpovedal 

Jakub Lesňák, posledné slovo ale patrilo domácim, konkrétne Matejovi Giľákovi, ktorý po spolupráci s Tomášom 

Banovským upravil na konečných 7:2. Michalovská Dukla tak v sérii vedie 2:0 a v sobotu môže rozhodnúť o svojom 

postupe do semifinále. 

 

Stav série: 2:0 

 

HC Prešov Penguins - HK 95 Považská Bystrica 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)  

 

Góly: 8. Jokeľ (Abdul, Šimčák), 15. Kokavec (Prokop, Obšut), 28. Mikolášek (Solomončak, Bylina), 47. Kokavec 

(Chalupa, Šimčák), 57. Šimčák (Abdul, Baláž), 60. Abdul (Kokavec, Šimčák) – 40. Hriňa (Kubiš, Stanislav), Rozhodovali: 

Švajka – Pribula, Novotný, Vylúčení: 8:12, navyše Jokeľ (Prešov) 2+10 hrubosť, Trenčan (P.Bystrica) 2+10 hrubosť, 

Presilovky: 1:1, Oslabenia: 0:0, 1930 divákov. 
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Prešov: L. Gavalier – Obšut, Novický, Kubát, Valečko, B. Cvengroš, Šaršok, Madový, Michalčin – M. Kokavec, J. Prokop, 

M. Baláž – Jokeľ, Šimčák, Abdul – Solomončak, Bylina, Mikolášek – Chalupa, Pulščák, Ferenc. 

 

P.Bystrica: E. Kompas – Palovič, Hriňa, S. Prášek, Jar. Niník, Majerčík, Kleinedler – J. Pardavý ml., J. Zlocha ml., D. 

Trenčan – M. Dolinajec, Kubiš, Paleček – Stanislav, Koleda, L. Dolinajec – L. Bednár. 

 

Dopisovateľ: Lukáš Rusňák, HC Prešov Penguins  

 

Prešov si už po 10 sekundách vybojoval presilovku, v ktorej nepremenil veľkú šancu Abdul. Ďalšiu sľubnu príležitosť mal 

v 6. minúte Solomončak, keď domáci zatlačili súpera do pásma. Prvý gól prišiel v 8. minúte, keď Abdul využil chybu 

súpera a voľný Jokeľ poslal Prešov do vedenia. Naďalej boli domáci aktívnejší, snažili sa útočiť a vytvárali si tlak pred 

Kompasov. Brankár hostí sa však rozchytal. "Tučniaci" mali v 15. minúte presilovku 5 na 3, ktorú využil tvrdou strelou 

Kokavec – 2:0. Počas presilovky 5 na 4 mohlo byť 3:0, no Jokeľ neusmernil puk do prázdnej brány. Považania neboli tak 

nebezpeční ako včera a robili zbytočné fauly. So stavom 0:2 mohli byť pri aktivite Prešova po prvej tretine viac než 

spokojní. Druhá tretina začala presilovkou hostí a tyčkou Práška, na ktorú reagoval dvoma šancami v oslabení Jokeľ. 

Kompas sa opäť predviedol a v 25. minúte vychytal tutovky Solomončaka aj Pulščáka. O minútu na to nastrelil tyčku 

Baláž a domáci tlak sa stupňoval. Do gólu vyústil v 28. minúte vďaka strele Mikoláška. Prešov búšil do súpera, ktorý 

zrazu z ničoho nič zaútočil a Milan Dolinajec v nájazde stroskotal na Gavalierovi. Prešovčania potom pokračovali v dobrej 

hre a Kompas mal pri tyčke Obšuta kus šťastia. "Panteri" hoci takmer nič neukázali, v závere tretiny mali presilovku 5 na 

3 a Hriňa znížil. Pokračujúcu presilovku 5 na 4 v poslednej dvadsaťminútovke Považská nevyužila. Prešov pokračoval v 

ofenzívnej hre a Považania začali byť nervózni. Po faule domácich reagoval Trenčan úderom do Jokeľa a začala sa 

poriadna pästná výmena. Považská Bystrica v presilovke zatlačila súpera a zníženie mal na hokejke Kubiš. Potom sa už 

znova hralo na jednu bránku a ďalšiu z plejády šancí nedal Baláž. Až v 52. minúte to padlo Kokavcovi – 4:1. Hostia 

strácali sily a zdalo sa, akoby Šarišania hrali presilovku. Prešovský tlak vyústil v 57. minúte k piatemu gólu z hokejky 

Šimčáka. To už Bystričania rezignovali a na 6:1 dal po krásnej akcii Abdul. Prešov doma zvládol úlohu favorita a vyhral 

oba zápasy. 

 

Stav série: 2:0 

 

HC 07 Orin Detva - HK Trnava 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)  

 

Góly: 24. Říha (Srnka, Gachulinec), 25. Žilka (Šimon) – 48. Schmidt (Jurák, Reho), Rozhodovali: Štefík – Hanko, Číž, 

Vylúčení: 5:9, navyše Ševčík (Trnava) 2+10 nešportové správanie, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 298 divákov. 

 

Detva: Škorvánek – Sládok, F. Fekiač, Šimon, Gachulinec, Jendroľ, Zorvan, Valjent, Mačkovič – Videlka, Gašpar, 

Poliaček – Torok, Srnka, Říha – Žilka, V. Fekiač, Škvaridlo – Hrušík, Huňady, Brveník. 
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Trnava: Košarišťan – Reho, Poláček, Roth, Mrázik, Mihalko, Žilinský, Kamenický – Okoličány, Schmidt, Jurák – Szalay, 

Čunderlík, Beták – Ševčík, Hrbáčik, Glemba – Lukačovič, Mrava, Brzák. 

 

Dopisovateľ: Marek Antalík, HC 07 Orin Detva  

 

Po prvom zápase, ktorý vyhrala Detva najtesnejším rozdielom 3:2 sa očakávalo, že Trnava v Detve viacej otvorí obranu a 

domáci tak budú mať ľahšiu cestu pred Košarišťanom. Lenže nestalo sa tak. Trnava hrala v úvode zápasu veľmi dobre v 

obranne a veľmi nebezpečná bola aj v útoku. Domáci začali aktívnejšie, ale nedokázali sa presadiť počas presilovky v 3. 

min., keď za vyhodenie puku dostal dve minúty Polaček. V 6. min. si poradil aj domáci Škorvánek po brejku Lukačoviča. 

Domáci brankár si poradil aj po strele kapitána hostí Reha, ktorého puk vyrazil na zadný mantinel. V polovici prvej tretiny 

vystrelil slabo po ľade Žilka. Puk tečoval Škaridlo, ale brankár Trnavy dokázal tečovanú strelu vytlačiť. Domáci Tomáš 

Škvaridlo sa od toho momentu na ľade neobjavil a zamieril si to do šatne. Detva mala aj ďalšiu výhodu presilovej hry. 

Lenže počas nej sa darilo hosťom vyhadzovať puky za bránu domácich. Trnavčania hrali jedinú presilovku v závere prvej 

tretiny, ale ani im sa nepodarilo prekonať domáceho brankára. Najväčšiu príležitosť tejto časti mal tri sekundy pred jej 

koncom domáci Srnka, keď na bránkovisku zakončil puk bekhendom len do lapačky Košarišťana. Druhú časť súboja tak 

ako aj v prvom zápase začali lepšie domáci. Presilovku sa im však nepodarilo využiť, ale po jej skončení sa do listiny 

strelcov zapísal v 24. min. Lukáš Říha a tvoril tak skóre zápasu. Následne o minútu na to od modrej čiary vystrelil 

obranca Martin Šimon a jeho strelu pred brankárom hostí tečoval Jakub Žilka 2:0. Hostia v tejto časti hry veľa hokejovej 

krásy nepredviedli. Až päť ich hráčov sedelo na trestnej lavici a Ševčík si za nešportové správanie vyslúžil aj 

desaťminútový trest. Domáci brankár Škorvánek sa musel v tejto časti hry predviesť až 39. min., keď bol pri puku skôr 

ako Beták a telom ho schoval pod svoje telo. Domáci si počas presiloviek vypracovali aj ďalšie gólové možnosti, ale tie 

nedokázali premeniť a tak druhú tretinu vyhrali 2:0. V tretej tretine boli domáci tak isto aktívnejším mužstvom. Nedarilo sa 

im však premeniť svoje možnosti. Prišla však 48. min. a na trestnej lavici sedel Poláček. Jeho spoluhráčom sa podarilo 

prekonať domáceho Škorváneka a zdramatizovať závere zápasu. Detva si v záverečných minútach svoje už len 

jednogólové vedenie ustrážila, aj napriek tomu, že tri sekundy pred koncom zápasu nedokázal Torok trafiť prázdnu bránu.  

 

Stav série: 2:0 

 

HK Skalica - HC Topoľčany 4:3pp (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)  

 

Góly: 20. Dvonč (P. Kotzman, Grman), 34. Škápik (Horváth, Vereš), 42. Vaškovič (Škápik, Horváth), 67. Vaškovič 

(Škápik) – 19. Podstavek (Hain), 39. Tábi (Nemček, Ďurčo), 44. Pekarčík (Nitriansky, Dobrý), Rozhodovali: Fridrich – 

Regec, Beniač, Vylúčení: 8:12, navyše Priganc (Topoľčany) 2+10 napadnutie zozadu, Halo (Topoľčany) 5+DKZ za 

hrubosť, Presilovky: 3:1, Oslabenia: 0:0, 963 divákov. 

 

Skalica: R. Petrík – Škápik, P. Horváth, K. Grman, Drahorád, Mikéska, Pavešic, P. Gula – Ľ. Vaškovič, R. Vereš, Š. 

Petráš – Hluch, Kučera, Kňazev – P. Kotzman, Brodek, R. Dvonč – A. Kotzman, P. Ivičič ml., Janáč – Mi. Romančík. 
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Topoľčany: Halo (41. J. Račko) – Hain, J. Ďurčo, M. Král, Hrudík, Bystričan, Nitriansky, Ficel – Tábi, Kalináč, Laššo – F. 

Pekarčík, Dobrý, Priganc – Podstavek, F. Nemček, Kluka – J. Klenko, Pe. Šťastný, J. Hudec – Ju. Gašparovič. 

 

Dopisovateľ: Miroslav Minďáš, HK Skalica  

 

Ešte pred úvodným buly siahli obaja tréneri k zmenám na brankárskom poste, v domácej bránke sa predstavil Petrík, na 

druhej strane Halo. Úvodná tretina sa začala opatrne a šancí bolo na oboch stranách poskromne. Postupne v zápase 

pribúdalo dôrazu a osobných stretov, k čomu najvýraznejšie prispel neistý a hlavne mimoriadne nepresný hlavný 

rozhodca Fridrich. To čo najskôr pustil, o pár sekúnd odpískal ako faul a naopak a tak hráči nevedeli, aký je meter a 

vznikala zbytočná nervozita, čo sa odzrkadlilo v kúskovaní hry a častých šarvátkach. V závere tretiny bol za údajné 

napadnutie vylúčený Petráš a hostia sa necelé dve minúty pred koncom ujali vedenia zásluhou skúseného Podstavka. 

Keď sa už chystali do kabín, zabudli pred vlastnou bránkou na nekrytého Dvonča a ten so sirénou vyrovnal na 1:1. Druhú 

tretinu začali lepšie domáci, ale skóre sa dlho nemenilo. Až v 33. minúte získali výhodu presilovej hry Skaličania a Škápik 

podarenou strelou dostal domácich prvýkrát do vedenia. Lenže v predposlednej minúte využili Žochári zaváhanie 

domácej obrany a Tábi vymietol horný rok Petríkovej bránky. V závere rozhodca Fridrich prehliadol narazenie na 

mantinel, po ktorom zostal na ľade Vereš a to spustilo po záverečnej siréne druhej tretiny poriadnu melu na ľade. Na 

začiatku tretej časti si hlavný rozhodca priniesol poznámky s trestami a najhoršie dopadol hosťujúci brankár Halo, ktorý v 

zápase dohral. Domáci dostali výhodu presilovej hry, ale dlho sa zdalo, že skončí nevyužitá. V jej samom závere sa v 

útočnom pásme ocitol osamotený Vaškovič a keďže mu spoluhráči odišli striedať, vystrelil a na prekvapenie skončil puk v 

sieti nerozchytaného Račka. Lenže už o necelé dve minúty bolo vyrovnané, keď síce Petrík skvele zlikvidoval samostatný 

nájazd Pekarčíka, ale vracajúci Škápik si nešťastne zrazil puk do vlastnej siete. V záverečnej desaťminútovke sa hral 

opatrný hokej s minimom šancí a tak sa logicky dostal duel do predĺženia. V ňom sa čakalo na chybu a tej rozhodujúcej 

sa dopustili hostia, keď zle striedali a dostali trest za príliš veľa hráčov na ľade. Domácim stačila necelá minúta, aby 

ponúknutú príležitosť využili a kapitán Vaškovič dostal puk po strele Škápika za chrbát bezmocného Račka. Skalica tak 

vedie 2:0 na zápasy a o postupe môže rozhodnúť už v sobotu na ľade Topoľčian. 

 

Stav série: 2:0 

 

Foto: HK Skalica 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Play off odštartovalo: Prvé dva štvrťfinálové zápasy máme za sebou 

 [michalovce.dnes24.sk; 16/02/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Michalovce] 

http://michalovce.dnes24.sk/play-off-odstartovalo-prve-dva-stvrtfinalove-zapasy-mame-za-sebou-263232 

 

 Play-off odštartovali naši hokejisti na domácom ľade. V prvých dvoch zápasoch sme Spišiakov zdolali s prehľadom. 

http://michalovce.dnes24.sk/play-off-odstartovalo-prve-dva-stvrtfinalove-zapasy-mame-za-sebou-263232
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V štvrťfinálových zápasoch si naši hokejisti merajú sily so Spišskou Novou Vsou. Hoci sme práve nad Spišiakmi v 

základnej časti prehrali štyrikrát v rade, v štvrťfinále sa nám zatiaľ darí veľmi dobre. 

 

V prvom štvrťfinálovom zápase sme na domácom ľade potvrdili rolu favorita a po tretinách 1:0, 2:0, 2:0, sme sa tešili z 

prvého víťazstva. 

 

Aj v druhom štvrťfinálovom zápolení sme dokázali hokejistov Spišskej Novej Vsi poraziť s prehľadom. Po tretinách (2:0, 

3:1, 2:1) je tak stav na zápasy 2:0. Tretí zápas odohráme už v túto sobotu na súperovom ľade. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Pomôžme zachovať vzácne diela Majstra Pavla z Levoče 

 [webnoviny.sk; 16/02/2017; WBN/PR ; Zaradenie: Správy] 

http://www.webnoviny.sk/spravy/clanok/1141551-pomozme-zachovat-vzacne-diela-majstra-pavla-z-levoce/ 

 

B R A T I S L A V A (15. februára 2017) – V tomto roku si pripomíname 500. výročie inštalácie oltára Majstra Pavla z 

Levoče. Nadácia VÚB sa preto rozhodla podporiť spomienku na tohto významného stredovekého sochára a 

prostredníctvom projektu Poklady môjho srdca dáva šancu na zreštaurovanie jedného z jeho deviatich menej známych 

diel. Hlasovať za svojho favorita môžete aj vy na www.nadaciavub.sk/poklady do konca februára. 

 

Foto: Nadácia VÚB  

 

Poklady, ktoré môžeme zachrániť 

 

Do hlasovania je zaradených deväť diel Majstra Pavla, ktoré sú uložené na rôznych miestach spišského regiónu. Slováci 

sami rozhodnú, ktorá zo vzácnych pamiatok poznamenaných časom získa najvyšší počet hlasov. Toto sú kandidáti na 

získanie financií na reštaurovanie od Nadácie VÚB: 

 

1. Súsošie sv. Anny Samotretej (Metercie) v Levoči: súsošie sv. Anny, jej dcéry Panny Márie a Ježiška v bazilike sv. 

Jakuba zdôrazňuje význam rodiny v ľudskom živote 

 

2. Socha Panny Márie v Levoči: originál z dnes už nezachovaného oltára na Spiši sa nachádza v Spišskom múzeu 

 

http://www.webnoviny.sk/spravy/clanok/1141551-pomozme-zachovat-vzacne-diela-majstra-pavla-z-levoce/
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3. Kronika Konráda Sperfogla v Levoči: unikátny doklad stredovekej kronikárskej tvorby a cenný zdroj informácií o 

Majstrovi Pavlovi 

 

4. Súsošie Kalvárie v Spišskej Novej Vsi: vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie kedysi zdobilo víťazný oblúk 

 

5. Socha sv. Márie Magdalény v Stratenej: patrila tiež ku Kalvárii zo Spišskej Novej Vsi a nikdy nebola reštaurovaná 

 

6. Socha Ukrižovaného Krista v Lomničke: významná pamiatka v kostole sv. Kataríny 

 

7. Socha Ukrižovaného Krista v Lipanoch: vzácna socha Ukrižovaného zdobí aj kostol sv. Martina 

 

8. Socha sv. Michala Archanjela v Prešove: jedna z troch sôch zachovaných z pôvodného oltára kostola sv. Mikuláša 

 

9. Malá Kalvária v Bardejove: súsošie zo Šarišského múzea je považované za poslednú prácu Majstra Pavla  

 

Tieto vzácne diela bojujú o hlasy verejnosti od 15. – 28. februára. Hlasovať je možné na www.nadaciavub.sk/poklady. 

Finančné prostriedky na obnovu získa dielo s najväčším počtom hlasov.  

 

Majster Pavol z Levoče patrí k najznámejším slovenským umelcom stredoveku. Jeho diela patria k pokladom slovenskej i 

európskej kultúry. Tým najslávnejším je hlavný oltár v kostole sv. Jakuba v Levoči, dnešnej Bazilike, dokončený v roku 

1517, ktorý je najvyšším gotickým oltárom na svete a od roku 2009 je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO 

v levočskom regióne. Známe sú však aj jeho monumentálne oltáre v Banskej Bystrici a Lipanoch a popri nich sú najmä v 

priestoroch chrámov a v zbierkach múzeí a galérií zachované ďalšie práce, z ktorých aspoň časť chceme zachrániť.  

 

"V predchádzajúcich ročníkoch podporila Nadácia VÚB obnovu vitrážových okien, zvonice, vežových hodín, mestskej 

brány, historických portálov v rôznych slovenských mestách. Naposledy si grant vybojovala freska v Kostole sv. Martina 

biskupa v Čeríne a freska nad Svätými schodmi v prešovskej Kalvárii. Hlasovanie každoročne nadchne celé komunity a 

zapájajú sa doňho tisíce ľudí. Aj tento veľký záujem je pre nás potvrdením, že robíme správnu vec," uviedol Alexander 

Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Verejnosť môže rozhodnúť, ktoré z diel Majstra Pavla obnovia 

 [teraz.sk; 16/02/2017; TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

http://www.teraz.sk/kultura/levoca-verejnost-dielo-majster-pavol-obn/244123-clanok.html 

 

Do hlasovania sú zaradené diela, ktoré sa nachádzajú v rôznych lokalitách Spiša a Šariša. Majster Pavol z Levoče patrí k 

najznámejším slovenským umelcom stredoveku. 

 

http://www.teraz.sk/kultura/levoca-verejnost-dielo-majster-pavol-obn/244123-clanok.html
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Na snímke vrcholné dielo Majstra Pavla z Levoče, najvyšší gotický oltár na svete s výškou 18, 62 metra v Bazilike 

svätého Jakuba v Levoči 17. februára 2015. Foto: TASR/Oliver Ondráš 

 

Levoča 16. februára (TASR) – Slovensko si v tomto roku pripomína 500. výročie inštalácie oltára Majstra Pavla z Levoče. 

Za jedno z deviatich diel z jeho dielne môže verejnosť hlasovať prostredníctvom projektu Poklady môjho srdca, ktorý 

realizuje Nadácia VÚB. Dielo, ktoré bude mať najväčší počet hlasov, získa finančné prostriedky na jeho obnovu. 

 

Do hlasovania sú zaradené diela, ktoré sa nachádzajú v rôznych lokalitách Spiša a Šariša. Medzi kandidátmi sú tri diela z 

Levoče. Ide o súsošie sv. Anny Samotretej v Bazilike sv. Jakuba či sochu Panny Márie, ktorej originál sa nachádza v 

Spišskom múzeu. Tretím dielom je kronika Konráda Sperfogla, ktorá je dokladom stredovekej kronikárskej tvorby a 

cenným zdrojom informácií o Majstrovi Pavlovi. 

 

Z Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi pochádza súsošie Kalvárie, ktoré kedysi zdobilo 

víťazný oblúk. Verejnosť môže hlasovať aj za sochu sv. Márie Magdalény v obci Stratená v Rožňavskom okrese, sochy 

ukrižovaného Krista v obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa a v Lipanoch či za sochu sv. Michala Archanjela v Prešove. 

Zoznam diel uzatvára súsošie Malá Kalvária v Bardejove, ktoré je považované za posledné dielo Majstra Pavla. 

Verejnosť môže na internetovej stránke nadácie hlasovať do konca februára. 

 

Majster Pavol z Levoče patrí k najznámejším slovenským umelcom stredoveku. Jeho diela patria k pokladom slovenskej i 

európskej kultúry. Tým najslávnejším je hlavný oltár v Bazilike sv. Jakuba v Levoči dokončený v roku 1517, ktorý je 

najvyšším gotickým oltárom na svete. Od roku 2009 je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ako sa 

uvádza na internetovej stránke nadácie banky, známe sú aj jeho monumentálne oltáre v Banskej Bystrici a Lipanoch. 

Popri nich sú najmä v chrámov a zbierkach múzeí a galérií zachované ďalšie práce. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Verejnosť môže rozhodnúť, ktoré z diel Majstra Pavla obnovia 

 [dobrenoviny.sk; 16/02/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/93672/verejnost-moze-rozhodnut-ktore-z-diel-majstra-pavla-obnovia 

 

Do hlasovania sú zaradené diela, ktoré sa nachádzajú v rôznych lokalitách Spiša a Šariša. Majster Pavol z Levoče patrí k 

najznámejším slovenským umelcom stredoveku. 

 

Na snímke vrcholné dielo Majstra Pavla z Levoče, najvyšší gotický oltár na svete s výškou 18, 62 metra v Bazilike 

svätého Jakuba v Levoči 17. februára 2015. — Foto: TASR/Oliver Ondráš 

 

Levoča 16. februára (TASR) – Slovensko si v tomto roku pripomína 500. výročie inštalácie oltára Majstra Pavla z Levoče. 

Za jedno z deviatich diel z jeho dielne môže verejnosť hlasovať prostredníctvom projektu Poklady môjho srdca, ktorý 

realizuje Nadácia VÚB. Dielo, ktoré bude mať najväčší počet hlasov, získa finančné prostriedky na jeho obnovu. 

http://www.dobrenoviny.sk/c/93672/verejnost-moze-rozhodnut-ktore-z-diel-majstra-pavla-obnovia
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Do hlasovania sú zaradené diela, ktoré sa nachádzajú v rôznych lokalitách Spiša a Šariša. Medzi kandidátmi sú tri diela z 

Levoče. Ide o súsošie sv. Anny Samotretej v Bazilike sv. Jakuba či sochu Panny Márie, ktorej originál sa nachádza v 

Spišskom múzeu. Tretím dielom je kronika Konráda Sperfogla, ktorá je dokladom stredovekej kronikárskej tvorby a 

cenným zdrojom informácií o Majstrovi Pavlovi. 

 

Z Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi pochádza súsošie Kalvárie, ktoré kedysi zdobilo 

víťazný oblúk. Verejnosť môže hlasovať aj za sochu sv. Márie Magdalény v obci Stratená v Rožňavskom okrese, sochy 

ukrižovaného Krista v obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa a v Lipanoch či za sochu sv. Michala Archanjela v Prešove. 

Zoznam diel uzatvára súsošie Malá Kalvária v Bardejove, ktoré je považované za posledné dielo Majstra Pavla. 

Verejnosť môže na internetovej stránke nadácie hlasovať do konca februára. 

 

Majster Pavol z Levoče patrí k najznámejším slovenským umelcom stredoveku. Jeho diela patria k pokladom slovenskej i 

európskej kultúry. Tým najslávnejším je hlavný oltár v Bazilike sv. Jakuba v Levoči dokončený v roku 1517, ktorý je 

najvyšším gotickým oltárom na svete. Od roku 2009 je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ako sa 

uvádza na internetovej stránke nadácie banky, známe sú aj jeho monumentálne oltáre v Banskej Bystrici a Lipanoch. 

Popri nich sú najmä v chrámov a zbierkach múzeí a galérií zachované ďalšie práce. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Verejnosť môže rozhodnúť, ktoré z diel Majstra Pavla obnovia 

 [24hod.sk; 16/02/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

http://www.24hod.sk/verejnost-moze-rozhodnut-ktore-z-diel-majstra-pavla-obnovia-cl494338.html 

 

Na snímke vrcholné dielo Majstra Pavla z Levoče, najvyšší gotický oltár na svete s výškou 18, 62 metra v Bazilike 

svätého Jakuba v Levoči 17. februára 2015. 

 

Levoča 16. februára (TASR) – Slovensko si v tomto roku pripomína 500. výročie inštalácie oltára Majstra Pavla z Levoče. 

Za jedno z deviatich diel z jeho dielne môže verejnosť hlasovať prostredníctvom projektu Poklady môjho srdca, ktorý 

realizuje Nadácia VÚB. Dielo, ktoré bude mať najväčší počet hlasov, získa finančné prostriedky na jeho obnovu. 

 

Do hlasovania sú zaradené diela, ktoré sa nachádzajú v rôznych lokalitách Spiša a Šariša. Medzi kandidátmi sú tri diela z 

Levoče. Ide o súsošie sv. Anny Samotretej v Bazilike sv. Jakuba či sochu Panny Márie, ktorej originál sa nachádza v 

Spišskom múzeu. Tretím dielom je kronika Konráda Sperfogla, ktorá je dokladom stredovekej kronikárskej tvorby a 

cenným zdrojom informácií o Majstrovi Pavlovi. 

 

http://www.24hod.sk/verejnost-moze-rozhodnut-ktore-z-diel-majstra-pavla-obnovia-cl494338.html
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Z Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi pochádza súsošie Kalvárie, ktoré kedysi zdobilo 

víťazný oblúk. Verejnosť môže hlasovať aj za sochu sv. Márie Magdalény v obci Stratená v Rožňavskom okrese, sochy 

ukrižovaného Krista v obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa a v Lipanoch či za sochu sv. Michala Archanjela v Prešove. 

Zoznam diel uzatvára súsošie Malá Kalvária v Bardejove, ktoré je považované za posledné dielo Majstra Pavla. 

Verejnosť môže na internetovej stránke nadácie hlasovať do konca februára. 

 

Majster Pavol z Levoče patrí k najznámejším slovenským umelcom stredoveku. Jeho diela patria k pokladom slovenskej i 

európskej kultúry. Tým najslávnejším je hlavný oltár v Bazilike sv. Jakuba v Levoči dokončený v roku 1517, ktorý je 

najvyšším gotickým oltárom na svete. Od roku 2009 je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ako sa 

uvádza na internetovej stránke nadácie banky, známe sú aj jeho monumentálne oltáre v Banskej Bystrici a Lipanoch. 

Popri nich sú najmä v chrámov a zbierkach múzeí a galérií zachované ďalšie práce. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.11.  Play off: Proti Krynici nastúpi aj hviezdna Kapustová 

 [nasturiec.sme.sk; 16/02/2017; Roman Kopka ; Zaradenie: Turiec / Šport] 

https://nasturiec.sme.sk/c/20459812/play-off-proti-krynici-nastupi-aj-hviezdna-kapustova.html 

 

Základnú časť zvládli baby k spokojnosti. Teraz majú pred sebou ďalšiu výzvu – postup do semifinále play off 

 

MARTIN. Martinské hokejistky postúpili do play of zo štvrtého miesta a v boji o semifinále vyzvú svojho tabuľkového 

suseda zo základnej časti – poľskú Krynicu. 

 

Pomôcť im príde aj Janka Kapustová, niekdajšia najlepšia hokejistka Slovenska, účastníčka zimnej olympiády vo 

Vancouveri či niekoľkých svetových šampionátov. Dres Martina oblečie po dlhých desiatich rokoch, očakáva sa, že pre 

mladý kolektív bude veľkou vzpruhou. 

 

Prvý duel je na programe v sobotu o 17. h, druhý v nedeľu o 13. h. Keďže sa hrá na dva víťazné zápasy, tak by naše 

dievčatá v prípade domácich úspechov už na odvetu cestovať nemuseli. Samozrejme, platí to aj opačne. 

 

"Hráme doma, čo považujeme za svoju výhodu a bolo by fajn, keby sme ju využili. Máme informácie, že súperky sa 

posilnia o viaceré kvalitné hráčky z poľskej ligy a tiež majú ambície postúpiť. Z tohto pohľadu budú možno podľa 

papierových prognóz favoritkami, no som presvedčený, že ani my svoju kožu lacno nepredáme a zdravo sa popasujeme 

o postup," povedal tréner MHK Martin – Tibor Bašťovanský, ktorý očakáva náročnú a vyrovnanú sériu. 

 

"Pokúsime sa hrať nátlakový a rýchly hokej. Verím, že dostaneme poľské hráčky pri rozohrávke do úzkych, budeme sa im 

snažiť odoberať puky a vytvárať si tak možnosti na presadenie sa. Nechceme len vyčkávať, treba byť iniciatívny. 

https://nasturiec.sme.sk/c/20459812/play-off-proti-krynici-nastupi-aj-hviezdna-kapustova.html
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Samozrejme, takto to vyzerá jednoducho, ale ide o náročný spôsob hry. Som však optimista, máme na to, aby sme to 

zvládli. Keď k tomu pridáme bojovnosť, húževnatosť a disciplínu, verím, že uspejeme," zamyslel sa tréner. 

 

A rozhodne to nie sú len silné reči, výsledky v základnej časti dávajú kormidelníkovi Martina za pravdu, aj keď play off má 

iné zákonitosti, rozhodujú v ňom detaily, dôležitá je aj psychická odolnosť, čo v ženskom hokeji platí dvojnásobne. 

 

"Od začiatku sezóny náš tím každým zápasom herne napredoval a po opatrnejšom začiatku už vedel potrápiť aj Prešov 

či Spišskú Novú Ves, teda družstvá, ktoré skončili v tabuľke pred nami. Oprieť sme sa mohli o obidve brankárky, 

produktivitu Fedorovej a skúsenosti Rumanovej i Záborskej, ktoré boli príkladom aj pre mladé hráčky. Naše sebavedomie 

rástlo, robili sme menej chýb, viac si dovolili. Postupne sa zlepšovala aj koncovka, v ktorej však máme ešte rezervy. 

Každopádne, máme na čom stavať, aj keď do úvahy treba zobrať aj spomínané riziká," povedal v závere rozhovoru Tibor 

Bašťovanský. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  FOTO a VIDEO: V najväčšej materskej škole v Spišskej bolo poriadne veselo 

 [spisska.dnes24.sk; 16/02/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/foto-a-video-v-najvacsej-materskej-skole-v-spisskej-bolo-poriadne-veselo-263262 

 

 Fašiangové obdobie je v plnom prúde a nenechali si ho ujsť ani škôlkári v Spišskej Novej Vsi. Pozrite si, ako sa 

zabávali takmer dve stovky detí. 

 

Obdobie plesov a karnevalov naberá na obrátkach. Poriadnu zábavu vo štvrtok v materskej škole na Stolárskej ulici v 

Spišskej Novej Vsi zažili aj tí najmenší. V tejto škôlke totiž dnešný deň zasvätili karnevalu. 

 

Ako povedala pre náš portál riaditeľka uvedenej materskej školy Ingrid Fabiniová, karneval síce organizujú každý rok, 

tento však bol predsa len výnimočný. "Karneval je našou tradičnou akciou, no vždy sme ho mali tak, že každá trieda ho 

mala v iný deň. K pravej fašiangovej atmosfére patrí podľa mňa dobrá zábava a pankušky, preto sme sa rozhodli 

zorganizovať karneval pre všetky deti naraz," vysvetlila. 

 

Prečítajte si aj 

 

A tak tamojšiu telocvičňu dnes naplnilo až 171 detí v maskách od výmyslu sveta. Nechýbali princezné, lienky, doktorky, 

šmolkovia, policajti či šašovia. 

 

Karnevalové masky mali na sebe aj pani učiteľky, ktoré nijako nezaostávali za deťmi. Okrem spoločnej zábavy čakal na 

škôlkárov typický fašiangový obed – pankušky (šišky) s lekvárom. Ako nám prezradili pani kuchárky, upiekli ich rovnú 

tisícku. Fašiangová atmosféra zavládla v škôlke po celý deň. Po spoločnej zábave boli totiž pripravené pre deti rôzne 

súťaže a nechýbala ani hudba či tanec. 

http://spisska.dnes24.sk/foto-a-video-v-najvacsej-materskej-skole-v-spisskej-bolo-poriadne-veselo-263262
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Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Lidl postaví v Ilave novú predajňu, presunie sa zo súčasnej 

 [etrend.sk; 16/02/2017; ds © 2017 News and Media Holding ; Zaradenie: REALITY/Komerčné] 

https://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/lidl-postavi-v-ilave-novu-predajnu-presunie-sa-zo-sucasnej.html 

 

Rozširovanie a modernizácia siete predajní nemeckého reťazca Lidl na Slovensku pokračuje. Firma pripravuje výstavbu 

nového obchodu v Ilave. Prevádzka má nahradiť súčasnú predajňu, avšak na novom mieste. 

 

Zdroj - Lidl 

 

Lidl prevádzkuje predajňu v centre mesta na Štúrovej ulici pri kruhovej križovatke s Pivovarskou a ulicou Jána Levoslava 

Bellu. Nová predajňa má vyrásť na tej istej ulici, vo vzdialenosti len päťsto metrov od súčasnej. Presunúť sa sem majú aj 

všetci jej zamestnanci. 

 

Pozemok s rozlohou takmer jeden hektár sa nachádza na juhozápadnom konci Štúrovej, pri kruhovom objazde. Samotná 

predajňa zaberie 2 400 štvorcových metrov. Vznikne aj parkovisko s kapacitou 120 áut a príjazdom zo Štúrovej ulice. 

 

V susedstve je čerpacia stanica Slovnaftu a v okolí zväčša priemyselné prevádzky. Sídli tu Colný úrad, spoločnosti Euro 

Truck Station, Comex Trans, Foosung Slovakia, Woorum Slovakia, Climat Control, Kaufland Logistika či Leoni Slovakia. 

 

Lidl v zámere, ktorý predložil štátnym orgánom na posúdenie, uvádza plánovaný začiatok výstavby už v marci s 

dokončením o pol roka. Celkové náklady odhaduje na 2,5 milióna eur. 

 

V Ilave má z obchodných reťazcov predajňu okrem Lidla už len CBA. V blízkosti nového Lidla sa pripravuje aj projekt 

obchodnej zóny s 25 prevádzkami na pozemku, ktorý investorovi predala nemocnica. 

 

Samotný Lidl len začiatkom februára otvoril 127. predajňu na Slovensku. Druhú prevádzku v Spišskej Novej Vsi 

označuje za svoju najmodernejšiu. Je druhým takýmto projektom po Novej Dubnici, kde predajňa získala ekologický 

certifikát BREEAM v stupni very good. 

 

Diskontný reťazec prevádzkuje na Slovensku aj tri logistické centrá. Celkovo v krajine zamestnáva 3 800 ľudí a 

preinvestoval takmer pol miliardy eur. 

 

Späť na obsah 
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1.14.  V basketbalovej dohrávke 26.kola Eurovia SBL v Komárne dráma až dokonca –Komárno 

vs Prievidza 101 : 99 

 [hlavnespravy.sk; 16/02/2017; HSP/Foto: Karol Scholtz ; Zaradenie: Šport] 

http://www.hlavnespravy.sk/v-basketbalovej-dohravke-26-kola-eurovia-sbl-v-komarne-drama-az-dokonca-komarno-vs-prievidza-101-

99/899447 

 

Banská Bystrica 16.februára 2017 (HSP/Foto: Karol Scholtz) 

 

Počas najbližšieho víkendu bude mať najvyššia basketbalová súťaž na Slovensku voľný termín. Priaznivci basketbalu 

však bez tohto športu nebudú, pretože v Hale Hant aréna v Bratislave sa v dňoch 17.-19.februára uskutoční finále 

Slovenského pohára v basketbale mužov, ktorého organizátorom bude z poverenia Eurovia SBL bratislavský Inter, ktorý 

bude obhajovať vlaňajšie prvenstvo z Prievidze. 

 

Pod košom Prievidze v súboji s Komárno – Prievidza (101:99) sa bojovalo pomerne tvrdo, hoci bolo odpískaných celkom 

iba 35 osobných chýb (19 Komárno a 16 Prievidza). V boji o loptu vidieť domáceho hráča č.20 Bobana Tomiča, ktorý si 

ľavou rukou odtlačil vo výskoku brániaceho Mariča z Prievidze, kde clonu uprostred robí jeho spoluhráč Batina (8). Akciu 

zľava doprava sledujú Bilič z Prievidze (na snímke prvý zľava), Kuffa č.13 a Langston obaja Komárno na snímke prvý 

sprava hráč tmavej pleti. 

 

Skôr však bola na programe dohrávka 26.kola Eurovia SBL, keď v Komárne domáci celok MBK Rieke Com-Therm 

Komárno privítal na domácej palubovke basketbalistov BC Prievidza. Keďže obaja súperi mali v termíne, kedy bolo 

26.kolo plánované odohrať, pohárové povinnosti Prievidza v Euro cupe FIBA a Komárno v Adria cupe po vzájomnej 

dohode tento duel odohrali v náhradnom termíne. V dramatickom závere dve sekundy pred koncom stretnutia domáci 

Andrej Kuffa dopichol loptu do koša súpera a tak domáci MBK Rieker Komárno oslavolal tesné dvojbodové víťazstvo v 

pomere 101:99. 

 

Dohrávka 26.kola Eurovia SBL : MBK Rieker Com Therm Komárno – BC Prievidza 101 : 99 ( 60 : 45 ) 

 

Body zaznamenali – Komárno : Tomič 18/1, Bilič 13/2, Halada 12/3, Langston 10, Vido 8/1 (Djordjevič 19/5, Kuffa 13/2, 

Cobb 8/2, Bojanovský 0) – Prievidza : Dramičanin 20/4, Marič 18/6, Batina 18/2, Jones 16, Korner 14 (Milovanovič 9, 

Jašš 4/1, Kuffa 2). Fauly: 19 – 16, trestné hody: 18/11 – 16/12, trojky: 26/16 – 27/13. Pred 760 divákmi rozhodovali: 

Tomašovič, Doušek, Matejčík. 

 

Poradie po 33.kole a dohrávke 26.kola: 

 

1. KB Košice 55 bodov (25/5), 2. Inter Bratislava 53 bodov (23/7), 3. BK Levickí Patrioti Levice 50 (20/10), 4. BC Prievidza 

49 bodov (20/9), 5. MBK Rieker Komárno 47 bodov (17/13), 6. BK Iskra Svit 45 bodov (15/15), 7. MBK Handlová 43 

http://www.hlavnespravy.sk/v-basketbalovej-dohravke-26-kola-eurovia-sbl-v-komarne-drama-az-dokonca-komarno-vs-prievidza-101-99/899447
http://www.hlavnespravy.sk/v-basketbalovej-dohravke-26-kola-eurovia-sbl-v-komarne-drama-az-dokonca-komarno-vs-prievidza-101-99/899447


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

17. 2. 2017 

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

bodov (14/16), 8. MBK Lučenec 42 bodov (13/16), 9. MBK Karlovka Bratislava 39 bodov (9/21), 10.BK 04 AC LB Spišská 

Nová Ves 36 bodov (6/24), 11. MBK SPU Nitra 31 bodov (2/28). 

 

Poznámka: Družstvá MBK Handlová a MBK SPU Nitra v tabuľke po kontumačných prehrách (Lučenec – Handlová 20:0 

kontumačne a Košice – Nitra 20:0 kontumačne nemajú za úmyselné odstúpenie z hracej plochy, resp. nenastúpenie na 

zápas za prehry započítaný 1 bod). 

 

Program 34.kola Eurovia SBL – streda 22.februára 2017: (18,00 hod.) Spišská Nová Ves – Lučenec, Svit – Levice, 

Handlová – Prievidza, Košice – Inter Bratislava (19,00 hod.): Karlovka Bratislava – Nitra. 

 

Jozef Cvajniga 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  I. liga: Asistent prešovského trénera Křemen: Splnili sme cieľ 

 [sport.sk; 16/02/2017; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/261971/i-liga-asistent-presovskeho-trenera-kremen-splnili-sme-ciel/ 

 

- V prvých dvoch stretnutiach štvrťfinále play-off druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Budiš I. ligy 2016/2017 ani 

raz favoriti nezaváhali a pred víkendovými zápasmi sú bližšie k postupu Prešov, Detva, Michalovce a Skalica. Všetky tieto 

tímy vstupovali do vyraďovacej časti z výhodnejšej pozície ako ich súperi. 

 

Víťaz základnej časti I. HL Penguins Prešov dvakrát zdolal Považskú Bystricu, v prvom zápase 3:0 a v druhom 6:1. 

"Splnili sme náš cieľ, vyhrali dva domáce zápasy a môžeme byť teda spokojní," povedal asistent prešovského trénera 

Peter Křemen. 

 

Detva sa v oboch prípadoch trápila s Trnavou, napokon však vybojovala triumfy 3:2 a 2:1. "Cieľ sme splnili. Play-off sa 

nehrá na skóre, ale na víťazstvá. Náročné zápasy, ktoré zvládame, nás môžu len posúvať dopredu. Chlapcom nemám čo 

vyčítať. Teraz je pred nami úloha dobre sa pripraviť na najbližší zápas, ktorý nás čaká v sobotu v Trnave. V mužstve je 

sila ukončiť celú sériu už v tomto stretnutí," poznamenal kouč Detvy Miroslav Chudý. 

 

V základnej časti sa Michalovčanom v súbojoch so Spišskou Novou Vsou veľmi nedarilo, no v play-off ju zatiaľ dvakrát 

zdolali päťgólovým rozdielom - 5:0 a 7:2. "Teší ma, že v sérii vedieme 2:0. Chýba nám iba jedno víťazstvo a ja verím, že 

si ho prinesieme zo Spiša. Sériu rozhodne do Michaloviec vracať nechceme," myslí si michalovský kormidelník Miroslav 

Ihnačák. 

 

Skalica o štvrtom mieste po základnej časti s tesným odstupom od piatych Topoľčian rozhodla až v poslednom kole, o 

vyrovnanosti oboch súperov svedčia aj ich štvrťfinálové súboje. V oboch Záhoráci uspeli až po predĺžení - v utorok 6:5 a o 

deň neskôr 4:3. 

http://sport.aktuality.sk/c/261971/i-liga-asistent-presovskeho-trenera-kremen-splnili-sme-ciel/
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"Cestujeme do Topoľčian s tým, akoby sa séria ešte len začínala. Stále nám chýba jeden krok, ktorý určite nebude 

jednoduchý. Navyše, atmosféra v Topoľčanoch bude určite poriadne horúca. Spravíme však všetko pre úspech," 

poznamenal asistent skalického trénera Michal Ružička. 

 

Počas víkendu 18. a 19. februára sú na programe tretie a prípadné štvrté zápasy všetkých štvrťfinálových sérií. Hrať sa 

bude v Považskej Bystrici, Trnave, Spišskej Novej Vsi a Topoľčanoch. 

 

Vyjadrenia trénerov priniesli portál prvaliga.sk a nasezahorie.sk. 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Dielo Majstra Pavla nahlodal zub času: Zachránia ho občania cez internet! 

 [pluska.sk; 16/02/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/najslavnejsie-dielo-slovenska-jubiluje.html 

 

Slovensko si v tomto roku pripomína 500. výročie inštalácie oltára Majstra Pavla z Levoče. Za jedno z deviatich diel z jeho 

dielne môže verejnosť hlasovať prostredníctvom projektu Poklady môjho srdca, ktorý realizuje Nadácia VÚB. Dielo, ktoré 

bude mať najväčší počet hlasov, získa finančné prostriedky na jeho obnovu. 

 

Výjav poslednej večere z hlavného otára Majstra Pavla 

 

Autor - TASR 

 

Do hlasovania sú zaradené diela, ktoré sa nachádzajú v rôznych lokalitách Spiša a Šariša. Medzi kandidátmi sú tri diela z 

Levoče. 

 

Ide o súsošie sv. Anny Samotretej v Bazilike sv. Jakuba či sochu Panny Márie, ktorej originál sa nachádza v Spišskom 

múzeu. Tretím dielom je kronika Konráda Sperfogla, ktorá je dokladom stredovekej kronikárskej tvorby a cenným zdrojom 

informácií o Majstrovi Pavlovi. 

 

Z Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi pochádza súsošie Kalvárie, ktoré kedysi zdobilo 

víťazný oblúk. Verejnosť môže hlasovať aj za sochu sv. Márie Magdalény v obci Stratená v Rožňavskom okrese, sochy 

ukrižovaného Krista v obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa a v Lipanoch či za sochu sv. Michala Archanjela v Prešove. 

 

Zoznam diel uzatvára súsošie Malá Kalvária v Bardejove, ktoré je považované za posledné dielo Majstra Pavla. 

Verejnosť môže na internetovej stránke nadácie hlasovať do konca februára. 

 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/najslavnejsie-dielo-slovenska-jubiluje.html
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Majster Pavol z Levoče patrí k najznámejším slovenským umelcom stredoveku. Jeho diela patria k pokladom slovenskej i 

európskej kultúry. Tým najslávnejším je hlavný oltár v Bazilike sv. Jakuba v Levoči dokončený v roku 1517, ktorý je 

najvyšším gotickým oltárom na svete. 

 

Od roku 2009 je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ako sa uvádza na internetovej stránke nadácie 

banky, známe sú aj jeho monumentálne oltáre v Banskej Bystrici a Lipanoch. Popri nich sú najmä v chrámov a zbierkach 

múzeí a galérií zachované ďalšie práce. 

 

Autor - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Sersen: Naši fanúšikovia sú na nezaplatenie 

 [pravda.sk; 16/02/2017; Michal Mašľany ; Zaradenie: Šport] 

http://hokej.pravda.sk/khl/clanok/420189-sersen-nasi-fanusikovia-su-na-

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

 

Veľmi si váži, že mohol na drese nosiť kapitánske céčko i podporu oddaných fanúšikov. Pevne verí, že Slovan bude hrať 

v KHL aj v budúcej sezóne. 

 

Michal Sersen. 

Autor - Ivan Majerský, Pravda 

 

Michal Sersen odštartoval sezónu pre dlhú rekonvalescenciu po komplikovanej zlomenine nohy ešte z vlaňajších 

majstrovstiev sveta až koncom novembra. Rozohral sa vo dvoch zápasoch v Banskej Bystrici a potom sa rýchlo zaradil 

medzi opory zadných radov. Po zranení Andreja Meszároša ho tréner Miloš Říha určil za kapitána tímu, ktorý sa vďaka 

zlepšeným výsledkom od polovice decembra vrátil do boja o play off. 

 

"Veľmi ma mrzí, že sa nám to nepodarilo. Škoda úvodu sezóny – prvých dvoch či troch mesiacov, keď sa nám nedarilo. Z 

najväčšej miery to ovplyvnili zranenia. Aj teraz v závere nám chýbala jedna celá päťka kvalitných hráčov. S toľkými 

zraneniami, ku ktorým sa pridali viaceré choroby či virózy, som sa v minulosti nikdy nestretol," naznačuje rodák z Gelnice. 

Cez Spišskú Novú Ves sa presunul do Slovana už v dorasteneckom veku. 

 

Kapitán ľutoval predchodcu 

 

Reprezentačný obranca, ktorý sa môže pochváliť striebrom z Helsínk 2012, to nemal po návrate po špirálovej zlomenine 

ihlice jednoduché. "Naskočil som do rozbehnutého vlaku, vynechal som takmer dve tretiny sezóny, čo je dosť veľa. Dobre 

však bolo, že som sa vrátil v čase, keď sa mužstvu začalo dariť. O to bol môj návrat trošku jednoduchší. Viac sme 

vyhrávali než prehrávali," usmeje sa. 

http://hokej.pravda.sk/khl/clanok/420189-sersen-nasi-fanusikovia-su-na-nezaplatenie/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://hokej.pravda.sk/khl/clanok/420189-sersen-nasi-fanusikovia-su-na-nezaplatenie/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Slovanisti sa rozlúčili so sezónou v stredu po divokej prestrelke víťazstvom 7:5 nad Medveščakom Záhreb. 

 

"Vyhrať sme chceli najmä kvôli fanúšikom. Myslím, že to bolo o čosi lepšie ako v utorok. To sme hrali vlastne vonku, o to 

sme to mali ťažšie (smiech). Dostali sme nakoniec veľa gólov, ale ľudia sa hokejom bavili. Boli tam pekné akcie a myslím 

si, že sme fanúšikov potešili," tvrdí 31-ročný účastník piatich seniorských MS. 

 

Striedačka CSKA Moskva sleduje obrancu Slovana Michala Sersena. 

Autor - Pravda, Robert Hüttner 

 

Za najkrajší individuálny moment sezóny považuje svoj jediný gól. Strelil ho začiatkom januára pri výhre 2:0 nad 

Chabarovskom počas dlhej série desiatich domácich zápasov. "Veru, strieľam ich málo a z každého mám veľkú radosť. 

Povzbudzovanie našich fanúšikov je tiež niečo na nezaplatenie. To si praje každý hráč, aby sa po poslednom zápase 

sezóny mohol takto rozlúčiť s fanúšikmi," usmieva sa Sersen. 

 

U priaznivcov Slovana patrí medzi najpopulárnejších hráčov. Aj keď ešte sedel iba na tribúne, často skandovali jeho 

meno. "Som im za to vďačný, vážim si ich priazeň. Mali radosť aj z toho, keď som sa stal kapitán. Potešilo to aj mňa. V 

klube som dlho, je to čosi výnimočné. Zároveň ma však mrzelo, že to bolo na úkor Andreja Meszároša, ktorý sa zranil. 

Väčšiu radosť by som mal, keby bol zdravý a dohral s nami sezónu," naznačil. 

 

Uspel otravný Surový 

 

Generálny manažér Maroš Krajči začiatkom týždňa naznačil, že v otázke ďalšieho pôsobenia Slovana v KHL je optimista. 

Aj Sersen verí, že klub v súťaži zotrvá. "Nikto nehovorí o tom, že by sme nemali pokračovať. Pre manažment nie je 

jednoduché zohnať potrebné financie a držať to, ale pevne verím, že sa to podarí. Atmosféra na štadióne počas zápasov 

v KHL je fantastická a ľudia si to užívajú," vysvetľuje. 

 

Nechýba mu väčší prínos slovenských hráčov najmä v ofenzíve? "Mali sme tu výborných zahraničných hráčov. Taffe a 

Cheechoo to ťahali celú sezónu, pripojil sa k nim aj Chipchura. Mali sme ozaj kvalitných cudzincov, aj preto asi domáci 

hráči až tak nevynikli. Uvidíme, ako to bude v budúcnosti, ale verím, že slovenskí hráči sa budú presadzovať čím ďalej 

tým viac," hovorí Sersen. 

 

Keďže za Slovan odohral len 22 zápasov, rád prijal možnosť predĺžiť si sezónu. Dohrá ju v Banskej Bystrici. "Najväčšiu 

zásluhu na tom má Tomáš Surový. Bol veru poriadne otravný (smiech). Samozrejme, zavážilo aj to, že som tam odohral 

dva zápasy v novembri," doplnil. 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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Späť na obsah 

 

1.18.  Mladých hráčov bude na MS pripravovať aj Ľubomír Višňovský 

 [sport.sk; 16/02/2017; Denník Šport, Tomáš Kyselica ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/261915/mladych-hracov-bude-na-ms-pripravovat-aj-lubomir-visnovsky/ 

 

- Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov jednoznačne ovládla 16. ročník Turnaja Vladimíra Dzurillu. Svedčia o 

tom predovšetkým tri víťazstvá nad Bieloruskom (5:0), Švajčiarskom (2:1) a Nemeckom (2:1) s vysoko priaznivým skóre 

9:2. 

 

Trénera Norberta Javorčíka potešilo, že hráči potvrdili vysokú výkonnosť a zabojovali o účasť v záverečnej nominácii pre 

majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie, ktoré sa od 13. do 23. apríla uskutočnia v Poprade a Spišskej Novej Vsi. 

Realizačnému tímu slovenskej "osemnástky" podá pomocnú ruku aj bývalý reprezentačný obranca a hviezda NHL 

Ľubomír Višňovský. 

 

Aké pocity vo vás pretrvávajú po Turnaji Vladimíra Dzurillu? 

 

"Turnaj nám poslúžil na to, aby sme preverili formu hráčov a účinnosť nášho systému. So zisteniami som spokojný." 

 

Nemali ste napriek tomu pocit, že niektoré herné činnosti ešte nefungovali na sto percent? 

 

"Určite áno. Nadmieru spokojný som bol len s defenzívnou činnosťou všetkých hráčov či s medzihrou. V poriadku nebolo 

zakončenie. Musíme popracovať na zefektívnení koncovky." 

 

Ako môže Turnaj Vlada Dzurillu ovplyvniť konečnú nomináciu na majstrovstvá sveta? 

 

"S blížiacim sa začiatkom šampionátu je pre nás každý zápas dôležitejší. Zostava z tohto turnaja nebola identická s tou, 

ktorá nás bude reprezentovať na majstrovstvách sveta. V záverečnej príprave môžu dostať šancu napríklad aj ďalší hráči 

pôsobiaci v zahraničí alebo na Slovensku. Definitívnu nomináciu oznámime po dvoch prípravných zápasoch pred 

šampionátom." 

 

Máte predstavu o tom, ako by mohla vyzerať kostra tímu? 

 

"Kostra sa nám dlhodobo kryštalizuje, hráči z nej potvrdili kvality aj na Turnaji Vlada Dzurillu. Spokojní sme boli aj s 

chlapcami, ktorí patria do širšieho reprezentačného výberu. Presvedčil som sa, že v prípade potreby môžem rátať s 

každým hráčom, ktorý hral v Piešťanoch." 

 

Zo slovenských legionárov pôsobiacich v zámorí prichádza pre MS do úvahy len útočník Adam Ružička. Je jeho príchod 

reálny? 

http://sport.aktuality.sk/c/261915/mladych-hracov-bude-na-ms-pripravovat-aj-lubomir-visnovsky/
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"Všetko bude závisieť od cesty Adamovho klubu v play-off. Je to hráč, ktorý ukázal kvality a dostal sa aj do nominácie 

našej ‚dvadsiatky’ na majstrovstvá sveta. Ak by prišiel, bol by posilou." 

 

V popradskej A-skupine MS "18" narazíme na Fínsko, Kanadu, Švajčiarsko a Lotyšsko. Aké máte informácie o súčasnej 

sile našich súperov? 

 

"S Kanadou sme hrali ešte minulé leto na Memoriáli Ivana Hlinku. Nechcem povedať, že kanadská nominácia bude pre 

nás neznáma, ale až pred začiatkom šampionátu sa reálne dozvieme, ako sa jej zloženie zmenilo. S Fínmi sme hrali v 

decembri na turnaji v Zuchwile. Vtedy síce nemali k dispozícii všetkých hráčov, keďže niektorí mali povinnosti v 

reprezentácii do 20 rokov, ale máme o nich prehľad. So Švajčiarmi sme sa stretli trikrát v tejto sezóne a máme ich 

zmapovaných. Lotyšov sledujeme len na diaľku. Pred MS bude dostatok priestoru vidieť ich, keďže s nimi hráme až tretí 

zápas v skupine." 

 

Blíži sa záver sezóny v extralige juniorov, projektu SR "18" patrí v nadstavbovej A-skupine priebežne druhá priečka. Ako 

ste spokojný s doterajším priebehom súťaže? 

 

"Chalani sa prezentujú aktívnym a sebavedomým štýlom. Sezóna medzi juniormi bola pre nich výbornou prípravou nielen 

pre majstrovstvá sveta, ale aj do ďalšej kariéry." 

 

Ako bude vyzerať záverečná príprava na domáci šampionát? 

 

"Plánujeme štvortýždňový kemp. Prvé dva týždne si dáme výcvikový tábor v Piešťanoch, od 3. apríla sa presunieme do 

Popradu. V tejto fáze sa zameriame predovšetkým na regeneráciu a nácvik špeciálnych herných situácií." 

 

Domáce prostredie počas MS má svoje výhody, na druhej strane môže hráčom zväzovať ruky. Bude vhodná spolupráca 

so športovým psychológom? 

 

"So športovým psychológom spolupracujeme celú sezónu, tejto oblasti sa venujeme veľmi aktívne. Verím však, že 

popradské tribúny a fanúšikovia budú pozitívne vplývať na našu hru." 

 

Ambasádorom podujatia sa stal bývalý obranca NHL Ľubomír Višňovský. Podá aj on pomocnú ruku v príprave 

slovenského výberu na MS? 

 

"Dohodli sme sa na konkrétnej spolupráci. Absolvuje rozhovory s hráčmi na tému domáceho šampionátu, aby chlapci 

lepšie zvládli tlak a pripravili sa na ťažké stretnutia. Pevne verím, že Ľubo im ako bývalý skvelý hokejista pomôže 

prekonať prvotný stres. Jeho prítomnosť v mužstve bude veľkým plusom." 
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Zapojí sa Ľubo Višňovský aj do tréningového procesu? 

 

"Konzultujeme s ním záležitosti týkajúce sa herného systému a spôsobov, ako ich uplatniť v praxi. V tejto oblasti funguje 

ako poradca pre realizačný tím. Naša spolupráca bude pokračovať aj počas zápasov, ktoré odohráme na šampionáte." 

 

Denník Šport 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Sersen: Naši fanúšikovia sú na nezaplatenie 

 [Pravda; 40/2017; 17/02/2017; s.: 34; Michal Mašľany ; Zaradenie: šport] 

 

Michal Mašľany 

 

Veľmi si váži, že mohol na drese nosiť kapitánske céčko i podporu oddaných fanúšikov. Pevne verí, že Slovan bude hrať 

v KHL aj v budúcej sezóne. Michal Sersen odštartoval sezónu pre dlhú rekonvalescenciu po komplikovanej zlomenine 

nohy ešte z vlaňajších majstrovstiev sveta až koncom novembra. Rozohral sa vo dvoch zápasoch v Banskej Bystrici a 

potom sa rýchlo zaradil medzi opory zadných radov. Po zranení Andreja Meszároša ho tréner Miloš Říha určil za kapitána 

tímu, ktorý sa vďaka zlepšeným výsledkom od polovice decembra vrátil do boja o play off. "Veľmi ma mrzí, že sa nám to 

nepodarilo. Škoda úvodu sezóny – prvých dvoch či troch mesiacov, keď sa nám nedarilo. Z najväčšej miery to ovplyvnili 

zranenia. Aj teraz v závere nám chýbala jedna celá päťka kvalitných hráčov. S toľkými zraneniami, ku ktorým sa pridali 

viaceré choroby či virózy, som sa v minulosti nikdy nestretol," naznačuje rodák z Gelnice. Cez Spišskú Novú Ves sa 

presunul do Slovana už v dorasteneckom veku. 

 

Kapitán ľutoval predchodcu 

 

Reprezentačný obranca, ktorý sa môže pochváliť striebrom z Helsínk 2012, to nemal po návrate po špirálovej zlomenine 

ihlice jednoduché. "Naskočil som do rozbehnutého vlaku, vynechal som takmer dve tretiny sezóny, čo je dosť veľa. Dobre 

však bolo, že som sa vrátil v čase, keď sa mužstvu začalo dariť. O to bol môj návrat trošku jednoduchší. Viac sme 

vyhrávali než prehrávali," usmeje sa. Slovanisti sa rozlúčili so sezónou v stredu po divokej prestrelke víťazstvom 7:5 nad 

Medveščakom Záhreb. "Vyhrať sme chceli najmä kvôli fanúšikom. Myslím, že to bolo o čosi lepšie ako v utorok. To sme 

hrali vlastne vonku, o to sme to mali ťažšie (smiech). Dostali sme nakoniec veľa gólov, ale ľudia sa hokejom bavili. Boli 

tam pekné akcie a myslím si, že sme fanúšikov potešili," tvrdí 31–ročný účastník piatich seniorských MS. 

 

Za najkrajší individuálny moment sezóny považuje svoj jediný gól. Strelil ho začiatkom januára pri výhre 2:0 nad 

Chabarovskom počas dlhej série desiatich domácich zápasov. "Veru, strieľam ich málo a z každého mám veľkú radosť. 

Povzbudzovanie našich fanúšikov je tiež niečo na nezaplatenie. To si praje každý hráč, aby sa po poslednom zápase 

sezóny mohol takto rozlúčiť s fanúšikmi," usmieva sa Sersen. U priaznivcov Slovana patrí medzi najpopulárnejších 
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hráčov. Aj keď ešte sedel iba na tribúne, často skandovali jeho meno. "Som im za to vďačný, vážim si ich priazeň. Mali 

radosť aj z toho, keď som sa stal kapitán. Potešilo to aj mňa. V klube som dlho, je to čosi výnimočné. Zároveň ma však 

mrzelo, že to bolo na úkor Andreja Meszároša, ktorý sa zranil. Väčšiu radosť by som mal, keby bol zdravý a dohral s nami 

sezónu," naznačil. 

 

Uspel otravný Surový 

 

Generálny manažér Maroš Krajči začiatkom týždňa naznačil, že v otázke ďalšieho pôsobenia Slovana v KHL je optimista. 

Aj Sersen verí, že klub v súťaži zotrvá. "Nikto nehovorí o tom, že by sme nemali pokračovať. Pre manažment nie je 

jednoduché zohnať potrebné financie a držať to, ale pevne verím, že sa to podarí. Atmosféra na štadióne počas zápasov 

v KHL je fantastická a ľudia si to užívajú," vysvetľuje. Nechýba mu väčší prínos slovenských hráčov najmä v ofenzíve? 

 

"Mali sme tu výborných zahraničných hráčov. Taffe a Cheechoo to ťahali celú sezónu, pripojil sa k nim aj Chipchura. Mali 

sme ozaj kvalitných cudzincov, aj preto asi domáci hráči až tak nevynikli. Uvidíme, ako to bude v budúcnosti, ale verím, 

že slovenskí hráči sa budú presadzovať čím ďalej tým viac," hovorí Sersen. Keďže za Slovan odohral len 22 zápasov, rád 

prijal možnosť predĺžiť si sezónu. Dohrá ju v Banskej Bystrici. "Najväčšiu zásluhu na tom má Tomáš Surový. Bol veru 

poriadne otravný (smiech). Samozrejme, zavážilo aj to, že som tam odohral dva zápasy v novembri," doplnil. 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Do Slovenského raja aj za Majstrom Pavlom 

 [Pravda; 40/2017; 17/02/2017; s.: 8; Števo Rimaj ; Zaradenie: regióny] 

 

Števo Rimaj 

 

Náročné i menej náročné túry, prekrásna príroda a k tomu aj čosi navyše. V tomto prípade pohľad na nádherný oltár z 

dielne Majstra Pavla z Levoče. To všetko čaká na turistov, ktorí už tento rok navštívia obec Hrabušice v okrese Spišská 

Nová Ves, ktorá má v správe päť roklín Slovenského raja a kilometre turistických chodníkov. Brány pre prvých 

tohtoročných návštevníkov otvoria 7. mája. 

 

"Mnohí turisti, ktorí k nám prídu najmä za túrami a prechádzkami nádhernou prírodou, majú radi aj kultúru a dejiny. 

Predovšetkým v prípade nepriaznivého počasia, ale nielen vtedy, ich u nás radi privítame v rímskokatolíckom Kostole 

svätého Vavrinca, ktorý ukrýva veľkú vzácnosť, dva oltáre vyrobené v dielni Majstra Pavla v Levoči. Veľa ľudí, a to aj z 

blízkeho okolia, o tomto našom unikáte ani nevie a ani obec doteraz túto skutočnosť vážne nepropagovala," konštatuje 

starostka Hrabušíc Jana Skokanová. 

 

Hlavný oltár v hrabušickom kostole je zo 16. storočia a s najväčšou pravdepodobnosťou ho vyrobili na žiadosť Hedvigy, v 

tom čase už vdovy po Štefanovi Zápoľskom. Je vysoký jedenásť metrov. Ľubomír Cvengroš, kňaz z hrabušickej farnosti, 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

17. 2. 2017 

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

hovorí, že v oltárnej skrini sa nachádza plastika Vavrinca, patróna kostola, plastika Panny Márie a plastika svätého 

Štefana. Oltárne krídlo tvoria výjavy zo života svätého Vavrinca. "Počas pôstu sa tento oltár zatvára," zdôraznil Cvengroš. 

Pripomína, že aj menší oltár v chráme pochádza zo 16. storočia a je z dielne Majstra Pavla. "Je to oltár svätej Anny. Sú 

na ňom plastiky svätej Anny, jej mamy a dieťaťa Ježiša," poznamenal. 

 

Obec Hrabušice sa rozhodla oba oltáre propagovať a prehliadku chrámu zahrnúť medzi oficiálne turistické produkty preto, 

že v tomto roku je okrúhle, päťsté výročie od dokončenia hlavného oltára Majstra Pavla, ktorý je v Bazilike svätého 

Jakuba v Levoči. Tento rok je navyše rokom Majstra Pavla. "Preto teraz chceme diela Majstra Pavla a tie, ktoré vznikli v 

jeho dielni, obzvlášť propagovať a priblížiť ich verejnosti," podotkla starostka Hrabušíc. Rad podujatí pripomínajúcich túto 

udalosť sa bude konať v Levoči, no ruku k dielu priložia aj ďalšie mestá a obce, kde sa oltáre z dielne Majstra Pavla 

nachádzajú tiež. Na Slovensku je ich osemnásť. 

 

"O kostole v Hrabušiciach a oltároch v ňom budeme turistov informovať aj na informačných letákoch a v bulletinoch, ktoré 

budú k dispozícii v informačných centrách v Slovenskom raji, ale aj v niektorých mestách a obciach regiónu. Budú to 

samostatné propagačné materiály s obrázkovým a textovým materiálom. Prírodu a rokliny Slovenského raja budeme 

propagovať zvlášť," prezradila Skokanová. Turisti mohli do kostola z 13. storočia so vzácnymi oltármi v Hrabušiciach 

nahliadnuť aj doteraz, no vstupy neboli organizované a do kostola sa dostali len vtedy, keď bol otvorený. Teraz by sa to 

malo zmeniť. Obec spolu s farnosťou v Hrabušiciach rokuje o tzv. prevádzkovom poriadku pre návštevníkov, ktorí sa 

budú chcieť na oltáre Majstra Pavla pozrieť. 

 

"Presná podoba, ako to bude fungovať, sa ešte len tvorí. Kostol by sme chceli sprístupniť formou prehliadok vo 

vymedzenom čase, ktorý by sa nekrižoval s pobožnosťami. Určite nebudú prehliadky tak často ako v Bazilike svätého 

Jakuba v Levoči, pretože my sme predsa len menšou obcou. Turisti by mali mať k dispozícii sprievodcu, ktorý ich bude o 

kostole a vzácnych oltároch informovať v slovenskom aj anglickom jazyku," podčiarkla Skokanová. Dodala, že určite 

urobia všetko pre to, aby sa oltáre v ich obci dostali do povedomia návštevníkov nielen doma, ale aj v zahraničí. Aby do 

Slovenského raja nechodili len pre krásnu prírodu, ale aj vzácne pamiatky. 

 

Veľa ľudí, a to aj z blízkeho okolia o tomto našom unikáte ani nevie a ani obec doteraz túto skutočnosť vážne 

nepropagovala. Jana Skokanová starostka Hrabušíc 

 

FOTO: 

 

Hlavný oltár v hrabušickom kostole je vysoký jedenásť metrov. 

 

Menší z oltárov z dielne Majstra Pavla je zasvätený svätej Anne. 

 

Späť na obsah 
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1.21.  Tipy na dnes - piatok 17. februára 

 [korzar.sme.sk; 17/02/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20459076/tipy-na-dnes-piatok-17-februara.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Jethro Tull 

 

KOŠICE. Koncert legendárnej britskej folkrockovej kapely Jethro Tull s charizmatickým frontmanom Ianom Andersonom 

sa začína v Spoločenskom pavilóne na Triede SNP v piatok o 20. hodine. 

 

ElevenHill 

 

KOŠICE. Prešovská skupina ElevenHill odohrá svoj koncert dnes o 19.30 hod. v Kulturparku. 

 

Jana z Arku 

 

PREŠOV. V piatok o 18.30 hod. na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského uvedú muzikál Jana z Arku. 

 

Fenomén rodiny 

 

PREŠOV. V Zbore Cirkvi bratskej v Prešove (Slovenská 34) bude v piatok od 18.00 hod. v rámci Národného týždňa 

manželstva prednášať na tému Fenomén krízy rodiny Tibor Máhrik. 

 

Burza starožitností a kuriozít 

 

PREŠOV. Tradičnú burzu starožitností na pešej zóne pripravil Park kultúry a oddychu v spolupráci s agentúrou Lin ART 

Košice v piatok od 8.00 hod. 

 

Akvarelové impresie 

 

PREŠOV. Výstava tvorby ukrajinskej maliarky Natálie Studenkovej bude inštalovaná v Slovenskom technickom múzeu 

Prešov – Soľná Baňa od piatka 17.2. do 26. 3. 

 

Jablkoň 

 

https://korzar.sme.sk/c/20459076/tipy-na-dnes-piatok-17-februara.html
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PREŠOV. Česká folková skupina Jablkoň vznikla pred viac ako tridsiatimi rokmi a jej začiatky sú spojené predovšetkým s 

Jazzovou sekciou. Vďaka svojej nezaraditeľnosti sa pohybuje na pomedzí folku, rocku, ale i jazzu a neskôr tiež vážnej 

hudby. Svoj koncert odohrajú v piatok od 19.00 hod. v literárnej kaviarni Viola. 

 

Modré hory a Aby Wolf 

 

PREŠOV. Bene a Lyrik, tvoriaci Modré hory a s nimi aj klávesový mág Roland Kánik. Jedinečná príležitosť ochutnať 

niekoľko kúskov z pripravovaného albumu Luxus klan v kombinácii s ešte ojedinelejšou príležitosťou vypočuť si 

atmosférickú elektropopovú dámu Aby Wolf až z veľkej Ameriky. V piatok od 20.30 hod. v Christianii. 

 

eXcelent urban party 

 

PREŠOV. Hudba indie-elektronického tria Nvmeri (ex-The Uniques) je plná matematických beatov a chytľavých melódií 

inšpirovaných škandinávskym indie popom. V piatok od 21.00 hod. vo Wave klube. Predkapela: The Void (PO). 

 

Súťaž Vansovej Lomnička 

 

PREŠOV. Divadlo Jonáša Záborského v piatok od 10.00 hod. organizuje okresné kolo súťaže Vansovej Lomnička. 

 

Smejko a Tanculienka 

 

PREŠOV. Chrobáčikovia Smejko a Tanculienka prichádzajú s úplne novým hudobným predstavením pre deti Kde bolo, 

tam bolo... Spolu s deťmi navštívia krajinu rozprávok. V piatok od 17.00 hod. v kine Scala. 

 

Klavírny večer 

 

PREŠOV. Večer pri klavírnych melódiách talentovanej študentky sa bude konať v piatok od 18.30 hod. v Čukoláde 

(Hlavná 89). 

 

Prešovskí heligonkári 

 

PREŠOV. Prešovskí heligonkári zahrajú v piatok o 18.00 hod. Na muriku (Sídlisko III) v Prešove. 

 

IV. country bál, Mloci 

 

ĽUBOTICE. V piatok o 19.00 hod. odštartuje IV. ročník Country bálu s Mlokmi. Hosťom večera bude The Shadogies. 

Konať sa bude v Eden Cafe (Bardejovská 29, Ľubotice). 
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Miss Roma 

 

PREŠOV. Boj o korunku krásy a titul MISS ROMA v lokálnej súťaži spojených škôl východoslovenského kraja. Cieľom 

súťaže nie je urobiť z dievčat modelky, súťaž im má pomôcť udržiavať tradície a zlepšiť ich sebavedomie. Súťaž sa bude 

konať v piatok od 9.30 hod. v Mestskej galérii v Lipanoch. 

 

Valentínsky ples 

 

LIPANY. 19. valentínsky ples študentov školy sa uskutoční v piatok od 17.00 hod. na Gymnáziu Komenského 13. 

 

Valentínsky ples 

 

BARDEJOV. Hotelová akadémia Jána Andraščíka pozýva na Valentínsky ples, ktorý sa bude konať v piatok o 18.00 hod. 

v Jedálni pod Vinbargom. 

 

Tatry a kvety 

 

STARÝ SMOKOVEC. V Galérii Tatranský šperk vo Vile Flóra o 17.00 h sa uskutoční prezentácia novej knihy autorskej 

dvojice Zuzany Kyselovej a Milana Kapustu. 

 

Karneval pre deti 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V materskom centre Dietka o 17.00 h sa uskutoční karnevalové popoludnie s programom pre deti. 

 

A. N. Ostrovskij: Pozdná láska 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle o 19.00 hod. si môžete pozrieť predstavenie s názvom Pozdná láska. 

Tragikomický až cynický humor, výstižná charakteristika postáv je zárukou dobrej zábavy. 

 

(Za)chráňte svoje črevo 

 

TREBIŠOV. V divadelnej sále MsKS v piatok od 17.00 hod. bude Trebišovčanom radiť známy slovenský lekár Igor 

Bukovský, ktorý sa od roku 1992 venuje otázkam výživy a trendom v oblasti zdraviu prospešnej životosprávy. 

 

Zdravie & krása a nevesta 

 

MICHALOVCE. Od piatka 17. februára (10.00 – 19.00) do soboty 18. februára (9.00 – 16.00) sa v Mestskej športovej hale 

uskutoční výstava Zdravie & krása a nevesta. Na výstave na vás čakajú popredné značky zo sveta kozmetiky, zdravého 
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životného štýlu, veľa ochutnávok, trocha ezoteriky, svadobných trendov, módnych prehliadok, výborná káva, skvelý 

PinkBar s miešanými drinkmi, veľa zábavy a bohatá tombola. 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Kam za kultúrou - piatok 17., sobota 18. a nedeľa 19. februára 

 [korzar.sme.sk; 17/02/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20459880/kam-za-kulturou-piatok-17-sobota-18-a-nedela-19-februara.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) LEGO Batman vo filme o 15.20, 18.20 - v sobotu a nedeľu aj o 13.30, 3D o 

16.10, Päťdesiat odtieňov temnoty o 15.50, 17.50, 18.20, 20.20 - v sobotu a nedeľu aj o 13.20, T2 Trainspotting o 17.30, 

20.50, Spievaj o 15.10, Všetko alebo nič o 17.40, 20.00, Liek na život o 18.10, 20.10, Lion o 17.20, 20.40, Mlčanie o 

19.50, Ozzy o 15.30, Psia duša o 15.50, Rozpoltený o 21.00, (sobota, nedeľa) Divoké vlny 2 o 13.10, Spojenci o 14.40, 

Kruhy o 13.15, DETSKÉ KINO - Bociany o 14.00 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Liek na život o 19.40, T2 Trainspotting o 18.10, 20.30, LEGO 

Batman vo filme o 16.10, 3D o 13.45, Päťdesiat odtieňov temnoty o 15.45, 18.00, 20.15, Kruhy o 20.20, Psia duša o 

15.30, Divoké vlny 2 o 14.20, Rozpoltený o 18.20, Všetko alebo nič o 17.30, La La Land o 16.00, Spievaj o 14.00, 

Trollovia o 13.30 hod., 

 

ÚSMEV - (piatok) T2 Trainspotting o 18.00, Odysea o 20.00, (sobota) Spievaj o 15.00, Paterson o 17.30, Lion o 20.00, T2 

Trainspotting o 22.30, (nedeľa) Lichožrúti o 14.00, Rodinné šťastie o 16.00, La La Land o 18.00, T2 Trainspotting o 20.30 

hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) T2 Trainspotting o 18.10, Liek na život o 

19.40, Päťdesiat odtieňov temnoty o 15.45, 18.00, 20.15, LEGO Batman vo filme o 16.10, 3D o 13.45, Kruhy o 20.20, 

Psia duša o 15.30, Všetko alebo nič o 17.30, Spievaj o 14.00, Trollovia o 13.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - (sobota) Romeo a Júlia o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - (piatok, 

sobota) Nehoda o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - (piatok) Filipko a ježibaba o 9.00, 10.30, 14.00, v 

https://korzar.sme.sk/c/20459880/kam-za-kulturou-piatok-17-sobota-18-a-nedela-19-februara.html
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nedeľu o 14.30 a 16.30 hod., (Tajovského 4) - (piatok) Nevesta Myška o 9.00, 10.30 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ 

DIVADLO - (piatok) Pozdná láska o 19.00 hod., (sobota) Dieťa o 19.00 hod., (nedeľa) Palculienka o 16.00 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.), Honoré Daumier: Zrkadlo stratených čias (do 26. 3.), 

Tvorivé nedele - Suchý pastel (začiatočníci a pokročilí), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - 

so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad v piatok vstup voľný, 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.), Kráľovná 

Alžbeta a móda (do 2. 4.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v 

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

na remeslo (do 14. 3.), DOM REMESIEL (Hrnčiarska 11, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17) - Pastierske umenie v rohovine (do 16. 

4.), 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) - Boris Sirka - Fluorescent Minerals (do 17. 3.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 

17.30) - Výstava: 200 rokov maďarského divadelníctva (do 28. 2.), Domov v zámorí - Slováci z Východného Slovenska v 

Amerike (do 22. 3.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, 

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; SP. N. VES: 

KONCERTNÁ SÁLA GUS: , 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.), GALÉRIA KC JUŽNÉHO 

ZEMPLÍNA - Ivana Kosturová - Intuitívna tvorba, 3D maľovanie a maľované kabelky, vernisáž v piatok o 17.00 hod. 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (piatok) Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod., Tabačka 

mini (animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 hod.), (piatok) - koncert - III. Kaschau Industrial 

Gathering o 19.00, - párty - Tabačka Nights: Moody w/ Orbith o 21.00 hod., (nedeľa) Filmový klub: Rodinné šťastie o 

19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 
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KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Päťdesiat odtieňov temnoty o 15.30, 18.10, 20.40 - v sobotu a nedeľu aj o 

13.00, LEGO Batman vo filme o 15.10, 16.20, 18.00, 72 Trainspotting o 18.35, 21.00, Spievaj o 15.40, Liek na život o 

20.15, Všetko alebo nič o 17.20, 19.50 - v sobotu a nedeľu aj o 13.20, Psia duša o 15.00, Mlčanie o 17.10, Lion o 20.20, 

(sobota, nedeľa) LEGO Batman vo filme 3D o 13.10, Divoké vlny 2 o 13.00, DETSKÉ KINO - Bociany o 13.05hod., 

POPRAD: CINEMAX (piatok, sobota, nedeľa) LEGO Batman vo filme o 15.50 - v sobotu a nedeľu aj o 13.30, 3D o 15.30, 

Liek na život o 20.30, Lion o 17.50, Päťdesiat odtieňov temnoty o 15.20, 18.10, 20.50, T2 Trainspotting o 20.20, Všetko 

alebo nič o 18.00, (sobota, nedeľa) Spievaj o 13.00, DETSKÉ KINO - Bociany o 13.20 hod., HUMENNÉ: FAJN - (piatok) 

Liek na život o 19.30, (sobota) T2 Trainspotting o 16.30, Liek na život o 19.30, (nedeľa) Lion o 16.30, T2 Transpotting o 

19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - (piatok) VS: Jana z Arku o 18.30, (nedeľa) MS: Psie srdce o 18.30 hod., 

HUMENNÉ: MsKS divadelná sála - (nedeľa) Martinko Klingáč o 15.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86, 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; Výstava: 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.); GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Floriánova 2) - Projected Area (do 31. 3.), 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, POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté 

hodnoty; Igor Piačka a Júlia Piačková - Územie - umenie, od 3 centimetrov do 3 metrov (do 19. 3.), TatraBRICK FEST 

(do 21. 4.), 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, Kabinet kuriozít - výstava s 

témou Tatier zo zbierok súkromných zberateľov; 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, 

HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Prierez tvorbou autora Mariána Kopku (do 6. 3.) 
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1.23.  Pohotovosť v lekárňach - piatok 17., sobota 18. a nedeľa 19. februára 

 [korzar.sme.sk; 17/02/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20459881/pohotovost-v-lekarnach-piatok-17-sobota-18-a-nedela-19-februara.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 

 

Prešov 

 

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

 

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 

 

17. 2. – 19. 2. Proxima, Hviezdoslavova 9/9 

 

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

 

Sabinov 

 

17. 2. - 19. 2. 2017 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. 

 

Levoča 

https://korzar.sme.sk/c/20459881/pohotovost-v-lekarnach-piatok-17-sobota-18-a-nedela-19-februara.html
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18. 2. - 19. 2. Lekáreň SOPHUS, Kukučínova 3, (parkovisko oproti nemocnici) 

 

Každú sobotu 8.00-12.00 hod. má otvorené lekáreň U HADA, Nám. M. Pavla 24, U LEVA, Nám. M. Pavla 13 

 

Sobota: 12.00 - 18.00 hod., nedeľa a sviatky: 8.00 - 18.00 hod. (okrem obed. prestávok) 

 

Spišská Nová Ves 

 

17. 2. – 19. 2. HARMÓNIA, Zimná 190/55, +421 53 4411637 

 

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

 

Rožňava 

 

17. 2. - 19. 2. Dr. MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, Dr. Max, Krasnohorská 3894/5 

 

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

 

Revúca 

 

17. 2. Benu - Tesco, 18. 2. Lianela - Muránska 1335/12, 19. 2. Pri Nemocnici s poliklinikou 

 

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 

 

17. 2. Elixír, Obchodná 3, +421 52 43 24444, 18. 2. VIVA, Mierová 94, 19. 2. BENU, Levočská 4, +421 4323569 

 

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

 

Poprad 

 

17. 2. LIMBA, Podtatranská 2501+421 527722657, 18. 2. CORRIB, Levočská 26/A, 19. 2. PRIMA, Huszova 4994/6 

 

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

 

17. 2. Pri nemocnici, Humenné s.r.o. Ul. 1. mája 5558, 18. 2. BENU, Družstevná 39, 19. 2. Slnečnica 06, Ul. 1. mája 21 

 

V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 

 

Sobrance 

 

17. 2. – 18. 2. 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 

 

17. 2. TILIA, Komenského 2137/65, +421 056/6763736, 18. 2. SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 

3824/208, 19. 2. Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6, +421 56 3214401 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

17. 2. SCHNEIDER, Prof. Hlaváča 18, +421 0902/954 947, 18. 2. Dr. Max, Sobranecká cesta 5910, 19. 2. Dr. MAX, P. O. 

Hviezdoslava 5917/1 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Najprv odlákali políciu, potom vykradli zlatníctvo 

 [Korzár; 40/2017; 17/02/2017; s.: 6; RÓBERT BEJDA ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

PIATIM MUŽOM HROZÍ ZA LÚPEŽ AŽ DOŽIVOTIE 

 

Pred piatimi rokmi kvarteto maskovaných mužov vykradlo zlatníctvo Punc v Spišskej Novej Vsi. K rozsudku nad piatimi 

obvinenými má košický súd ešte ďaleko. 
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KOŠICE.  

 

Na Okresnom súde Košice I pokračovalo tento týždeň pojednávanie prípadu, v ktorom figurujú piati muži z 

Banskobystrického kraja. Štyria priamo z krajského mesta a jeden z Detvy čelia ako organizovaná skupina obvineniu z 

obzvlášť závažného zločinu lúpeže a prečinov poškodzovania cudzej veci a šírenia poplašnej správy. Dopustiť sa ich mali 

prepadom zlatníctva Punc v Spišskej Novej Vsi v apríli 2012. 

 

Šperky dávali do plastových nádob 

 

Lúpeži predchádzal anonymný telefonát. Mužský hlas zavolal na linku 158 a oznámil, že v miestnej poliklinike je bomba. 

Kým policajti organizovali evakuáciu a budovu prehľadávali, v centre mesta sa lúpilo. Krátko pred 10. hodinou zastalo 

pred zlatníctvom na Letnej ulici čierne Audi A6 combi. Vyskočili z neho štyria muži v čiernych bundách a s kapucňami na 

hlave. Traja vbehli do predajne, kde páčidlami a päsťami rozbíjali sklené výplne na pulte a vitrínach. Šperky, väčšinu zo 

zlata, vkladali ich do plastových nádob. Po asi minúte páchatelia zo zlatníctva vybehli a nádoby nahádzali do kufra auta, 

ktoré dovtedy zabezpečoval strelnou zbraňou ozbrojený štvrtý člen komanda. Po krkolomnom prejazde pešou zónou, kde 

sa len zázrakom žiadnemu z chodcov nič nestalo, zmizli smerom na Hnilčík, teda v opačnom smere, ako je nemocnica. 

Obžaloba tvrdí, že obvinení ukradnuté zlato predali a získané prostriedka použili pre vlastnú potrebu. Majitelia zlatníctva 

vyčíslili škodu na šperkoch sumou 183-tisíc eur. 

 

Vyše rok vo väzbe 

 

Trvalo takmer sedem mesiacov, kým prišla polícia údajným páchateľom na stopu. V novembri 2012 policajti odboru 

kriminálnej polície OR Spišská Nová Ves a KR PZ Košice vykonali na území Banskobystrického a Žilinského kraja 

viacero domových prehliadok a prehliadok nebytových priestorov. Počas akcie zadržali Mareka V., Michala U., Branislava 

M., Martina P. a Petra K. Po ich obvinení dal prokurátor návrh na väzobné stíhanie. Sudca košickej "jednotky" mu vyhovel 

a poslal päticu mužov za mreže. Kým sa opäť dostali na slobodu, strávili vo väzbe vyše jeden rok. V rámci vyšetrovania 

štyria z obvinených vypovedať odmietli, čo-to povedal iba Peter K. Poprel však, že by zlato, s ktorým v rámci svojej 

podnikateľskej činnosti prišiel do styku, pochádzalo z lúpeže. 

 

Na súd chodia advokáti 

 

Prvé súdne pojednávanie sa uskutočnilo až vlani v jeseni. Piati obvinení vinu popreli, vypovedať odmietli a súhlasili s tým, 

aby dokazovanie pokračovalo v ich neprítomnosti. Odvtedy sa pojednávaní zúčastňujú iba obhajcovia. Súd vypočul 

majiteľa predajne, ktorý opísal konanie páchateľov. Keď začali rozbíjať vitríny a on na nich skríkol, čo to robia, jeden z 

mužov na neho namieril zbraň. Preto sa radšej stiahol. Tento týždeň si na prepad zaspomínali zamestnankyne zlatníctva. 

Jedna z nich vypovedala, že si cez výklad všimla prichádzať auto, ktoré šoféroval muž v kukle. Zľakla sa a rozbehla sa do 

zadnej časti predajne, kde stlačila poplašné tlačidlo ešte skôr, ako niekto z auta vystúpil. Potom v druhej miestnosti na 

monitore sledovala, čo sa deje v prednej časti. 
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Od 15 do 25 rokov alebo doživotie 

 

Pojednávanie bude výsluchom ďalších svedkov pokračovať koncom apríla. Marekovi V. a spol. hrozí v prípade uznania 

viny 15 až 25 rokov väzenia alebo doživotie. 

 

RÓBERT BEJDA 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Ihnačák chce rozhodnúť na Spiši 

 [Korzár; 40/2017; 17/02/2017; s.: 19; sita ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

V prvých dvoch stretnutiach štvrťfinále play-off druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Budiš I. liga 2016/2017 ani 

raz favoriti nezaváhali a pred víkendovými zápasmi sú bližšie k postupu Prešov, Detva, Michalovce a Skalica. 

 

PREŠOV.  

 

Všetky tieto tímy vstupovali do vyraďovacej časti z výhodnejšej pozície ako ich súperi. 

 

Křemen: Môžeme byť spokojní 

 

Víťaz základnej časti Penguins Prešov dvakrát zdolal Považskú Bystricu, v prvom zápase 3:0 a v druhom 6:1. "Splnili 

sme náš cieľ, vyhrali dva domáce zápasy a môžeme byť teda spokojní," povedal pre portál prvaliga.sk asistent 

prešovského trénera Peter Křemen. Detva sa v oboch prípadoch trápila s Trnavou, napokon však vybojovala triumfy 3:2 a 

2:1. V základnej časti sa Michalovčanom v súbojoch so Spišskou Novou Vsou veľmi nedarilo, no v play-off ju zatiaľ 

dvakrát zdolali päťgólovým rozdielom 5:0 a 7:2. "Teší ma, že v sérii vedieme 2:0. Chýba nám iba jedno víťazstvo a ja 

verím, že si ho prinesieme zo Spiša. Sériu rozhodne do Michaloviec vracať nechceme," myslí si michalovský kormidelník 

Miroslav Ihnačák. Skalica o štvrtom mieste po základnej časti s tesným odstupom od piatych Topoľčian rozhodla až v 

poslednom kole, o vyrovnanosti oboch súperov svedčia aj ich štvrťfinálové súboje. V oboch Záhoráci uspeli až po 

predĺžení – v utorok 6:5 a o deň neskôr 4:3. Počas víkendu 18. a 19. februára sú na programe tretie a prípadné štvrté 

zápasy všetkých štvrťfinálových sérií. Hrať sa bude v Považskej Bystrici, Trnave, Spišskej Novej Vsi a Topoľčanoch. 

 

(sita) 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Chodiace ENCYKLOPÉDIE 
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 [Košice Dnes; 34/2017; 17/02/2017; s.: 10; Milan Kolcun ; Zaradenie: POTULKY MESTOM] 

 

Milan Kolcun 

 

Na budúci týždeň si aj v Košiciach pripomenieme Svetový deň sprievodcov 

 

Onedlho si aj Košice pripomenú, že turistickí sprievodcovia majú svoj deň, dokonca celosvetový. Pripomíname si ho od 

roku 1987, vždy 21. februára. 

 

Svetový deň sprievodcov je zároveň dňom Svetovej federácie asociácií turistických sprievodcov (WFTGA), ktorá vznikla 

21. februára 1985. A tak už budúcu sobotu (25. februára) sa aj u nás bude sprevádzať zadarmo a niektorí z košických 

sprievodcov sa tak predvedú pred domácim publikom (a ak bude ešte mrznúť, aj na domácom ľade). Začiatok bude pred 

Štátnym divadlom o 10. a 13. hodine. V nedeľu doobeda zažívajú Košice zvyčajne inváziu poľských turistov. Veľmi sa z 

nich tešíme. Ich skupinky rozoznáte podľa sprievodcov odetých v červenom, prípadne aj podľa toho, že hovoria po 

poľsky. Jeden v červenom si ma ako sprievodcu po Košiciach objednal pred pár rokmi. Skupinka počúvala, on si robil 

podrobné poznámky. Ďalšiu nedeľu už šiel so skupinkou sám. Nič proti tomu, iba že tí Poliaci mohli dostať aj ešte lepšie 

informácie. 

 

Lokálny sprievodca 

 

Taký lokálny sprievodca má samé výhody. Je to chodiaci update či encyklopédia. Vie, ktorú ulicu iba pred hodinou 

uzavreli, dokedy, a aj pre čo. Poradí, na čo ísť do divadla, lebo všetky predstavenia videl, bol na vernisážach, chodí na 

koncerty... Vie o všetkom, čo sa deje práve v tento deň, lebo sleduje lokálne média. Novšie veci z lokálnej histórie zažil aj  

sám, je teda najautentickejší. Vie aj o plánoch mesta, preto vás do Košíc pozve znova. Ovláda otváracie hodiny všetkého, 

vie, čo kde majú kvalitné. A ak niečo nevie, vie komu zavolať, kde googliť, aby sa to hneď dozvedel. Dobrý sprievodca 

ukáže Maďarom to, čo by mali vidieť, Poliakom zase to ich. Ináč spraví prehliadku len pre ženy, ináč pre detskú skupinu. 

O čom Lonely Planet ani Google netušia Lokálny sprievodca sa kamaráti s kostolníkmi, s inými sprievodcami, so 

správcami objektov, s recepčnými. To mu umožňuje zaviesť vás aj na miesta, o ktorých netuší Lonely Planet ani Google. 

Pozrieť si niečo na internete a potom to hľadať po meste je tiež jedna z možností. Lepšia ako nič. No lokálny sprievodca, 

či už v Prešove, Poprade, Bardejove či Spišskej Novej Vsi, vám k poznaniu pridá aj zážitok. Je profesio nál ako ostatní, 

no navyše ide o miestneho nadšenca, ktorého entuziazmus je často nákazlivý. Niekedy až nezabudnuteľne. 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


