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1.20. Na východe hľadajú nových zamestnancov: Aký ponúkajú nástupný plat? 

     [cas.sk; 28/02/2017; Eva Eperješiová ; Zaradenie: Správy] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  MARIÁN SERVÁTKA 

 [Literárny týždenník; 05/2017,06/2017; 15/02/2017; s.: 11; PhDr. Marián Servátka, CSc ; Zaradenie: ČÍTANIE POÉZIA] 

 

PhDr. Marián Servátka, CSc, rodák z Hnilčíka v okrese Spišská Nová Ves (7. 11. 1951) študoval na Filozofickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk - poľský jazyk). Pracovník katedry slavistiky a indoeuropeistiky FF 

UK, neskôr lektor slovenského jazyka na Jagelovskej univerzite v Krakove, potom veľvyslanec SR v Poľskej republike, vo 

Vatikáne a v Bielorusku, stále pôsobí v diplomatických službách a pracuje v oblasti porovnávacej slovensko-poľskej 

frazeológie a lexikológie, prekladá a sám tvorí originálnu poéziu plnú netradičných metafor. Ako študent publikoval básne 

v Slovenských pohľadoch, Romhoide, Smene, v zborníku Dychtivo spolu. Je autorom prvej učebnice slovenského jazyka 

pre poľských slovakistov Podstawy jezyka slowackiego, spoluautorom dvoch vydaní konverzačnej príručky Minirozmówki 

slowackie, autorom učebnice Jezyk slowacki dla poczatkujacych, spoluautorom skrípt a desiatok štúdií. Na jeho návrh 

vydavateľstvo Svätej stolice vo Vatikáne vydalo zborník referátov z konferencie o zmluvných vzťahoch Vatikánu so štátmi 

sveta. Na Slovensku vyšli na jeho podnet pamäti operného majstra Ladislava Pudiša Z Bešeňovej do Ríma. Počas 

pôsobenia na Veľvyslanectve SR v Minsku inicioval vydanie publikácií Karotkaja gramatyka slovackaj movy, Beloruska-

slavacki razmounik - dovednik, Živaja voda Slovakii s jeho úvodnými textami. Je autorom doslovu v knihe Oskar Mariks o 

slovenskom krajanovi, zakladateľovi bieloruskej školy scénografie, ktorého objavil v Bielorusku. 

 

MOSTY 

 

Budovať mosty sa chlapec podujal, základom mosta je ľudská tvár. 

 

Privliekol chlapec mnoho skál. Postretal ľudí, to bol jeho dar. 

 

Mosty - dialóg medzi brehmi, pod nimi rieka - sútok našich snáh. 

 

MISIONÁR V TELEFÓNNEJ BÚDKE 

 

(K dielu M. Krena vytvorenému z telefónnych zoznamov v Karneri sv. Anny v Skalici) 

 

Vytáča čísla predkov, ktorí tu ležia pod nami 

 

a tiež sú z toho paf: 
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aké jednoduché sú veci. 

 

Majster nás ako anjel vedie cez lavičku ponad labyrint čísel a hovorí: 

 

Len chod a premýšľaj. 

 

Sme tu všetci, v kaplnke so svojimi menami a číslami. 

 

Ešte v telefónnych zoznamoch. 

 

O nejaký čas aj my odložíme slúchadlo a presunieme sa nižšie medzi nich. 

 

Kým to príde, zavolaj ešte blízkym, prišiel si do telefónnej kaplnky, volaj bezplatne a všetkým. 

 

Ak to nikto nezodvihne, zavolaj sebe. 

 

A zodvihni. Počúvaj. Nehovor. 

 

Neprerušuj telefonát so sebou. 

 

Ak chceš, zavolaj aj Jemu. 

 

Aj to sa dá. 

 

Modlitba, ten najlepší mobil. 

 

DIAGNÓZA V DRUHOM POLČASE 

 

Raz si ju prečítame, nestraším, je to tak. 

 

Bojí sa, že ju objavíme, kým čaká na svoj čas. 

 

Náš má čas. 

 

Ten súboj časov na dve bránky má svoje pravidlá: prvý polčas býva náš, ale po prestávke góly strieľa iný. 

 

Druhý polčas prehráme. 
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Je to tak. 

 

Diagnóza je horšia ako smrť. 

 

Tá druhá nebolí. 

 

ESEMESKA PÍSANÁ JEMU 

 

Daj, Pane, nech sa tak stane, nech sme trochu lepší, nie veľmi, iba trošku, prosím. 

 

Veď ty všetko môžeš. 

 

Tak si vezmi našu vôľu. 

 

Daj nám svoju, Pane. 

 

Toľkí ta o to denne prosíme. 

 

Veď aj ty chceš, aby sme boli lepší. 

 

Nevieme to bez teba. 

 

Ale priznaj si, Pane, mal by si nám pomáhať. 

 

Nám, hriešnikom. 

 

My ťa potrebujeme, nie tí svätí. 

 

Zvykli sme ťa prosiť, aj na kolenách. 

 

Viem, že o to nestojíš. 

 

Ale ako byt lepší bez teba, Pane? 

 

Jeden tvoj svätý mi raz povedal, že netreba ťa prosiť, iba ďakovať, že ty vieš, čo máš robiť. 

 

Rob teda, Pane, niečo s nami. 
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Buď s nami. 

 

Neodíď, prosím, lebo nás môžeš stratiť. 

 

Navždy. 

 

Tak ako my denne teba strácame. 

 

Preto ťa prosím: vezmi nám našu vôľu, daj nám kúsok svojej. 

 

Patrí nám to, veď sme tvoje dielo, 

 

Pane. 

 

DOMA V KUCHYNI 

 

Sme doma, sme a sme tu naj domovejšie doma, v kuchyni sme, s kým chceme. 

 

Doma v kuchyni sme naozaj doma. 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Prešov, Detva, Michalovce, Skalica: Koho favorizujú do baráže porazení štvrťfinalisti? 

 [hokejportal.net; 23/02/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/presov-detva-michalovce-skalica-koho-favorizuju-do-baraze-porazeni-stvrtfinalisti/70839 

 

Koncom týždňa začína semifinále play-off Budiš ligy. Papierové predpoklady sa naplnili, možno až na jednu výnimku, 

kedy do najlepšej štvorky postúpil nováčik zo Skalice. Hokejportal.net oslovil kvarteto zdolaných štvrťfinalistov. HK 95 

Považská Bystrica  

 

Jozef Zavadil (asistent trénera Považskej Bystrice): "Ako favorita číslo jeden dávam Prešov. Tam je jednoducho vidieť 

kvalitnú robotu, takisto majú mužstvo, ktoré je skonsolidované, posilnené s vysokými cieľmi a kvalitnými podmienkami. V 

duchu som si myslel, že bude Skalica v dôležitých súbojoch mútiť vodu. Keď sme s nimi súperili v priebehu sezóny, 

nastal u nich ako keby útlm a pôsobili na mňa rozbitým dojmom. Preto som viac naklonený k Prešovčanom. Detva na 

mňa nespravila žiadny dojem. Ani Michalovce neboli nejaké presvedčivé. Myslím si však, že to bude vyrovnaná séria, v 

ktorej budú mať viac šťastia východniari. Čo sa týka účasti v baráži, skôr mám pocit, že sa v nej ocitnú mužstvá z 

východu."  

 

* Vo štvrťfinále vypadol s Prešovom 0:3 na zápasy  

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/presov-detva-michalovce-skalica-koho-favorizuju-do-baraze-porazeni-stvrtfinalisti/70839
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HK Trnava  

 

Jozef Fabián (tréner Trnavy): "Samozrejme, z prvej dvojice je Prešov jednoznačným favoritom. Majú veľmi kvalitný tím a 

sú hokejoví. Na druhej strane však bude Skalica odhodlaná zabojovať o finále a následnú baráž. Absolvovali veľmi dobrú 

sériu s Topoľčanmi a po psychickej stránke sú určite na koni. Dá sa predpovedať vyrovnaná séria a ja ako rodený 

Skaličan si samozrejme prajem postup svojho mesta. Detvu sme mali vo štvrťfinále, kde sa s nami natrápila, ale 

produkovala svoj hokej. Myslím si však, že do finále pôjdu Michalovce, ktoré majú kvalitnejší káder. Hoci si želám postup 

Skalice, môj tip na finalistov patrí obom východniarom."  

 

* Vo štvrťfinále vypadol s Detvou 0:3 na zápasy  

 

HK Spišská Nová Ves  

 

Jozef Škrak (tréner Spišskej Novej Vsi): "Na základe priebehu základnej časti je favoritom Prešov. Celú sezónu 

potvrdzoval svoju kvalitu a hlavne v domácom prostredí bol veľmi silný. Samozrejme, treba sa pozerať na to, že sa začína 

od stavu 0:0 a Skalica má šancu uspieť. Ja sa ale prikláňam na stranu Šarišanov, ktorí začínajú doma a ak zvládnu dva 

zápasy na svojom ľade, postúpia ďalej. Pri druhej sérii očakávam vyrovnanejšie súboje, pretože sa Michalovce pred 

koncom prestupového termínu posilnili o osem kvalitných hokejistov. Ťažko ale predpovedať, kto postúpi ďalej. Môj tip 

však znie, že Zemplínčania pôjdu do finále. To znamená, že do baráže favorizujem Prešov a Michalovce."  

 

* Vo štvrťfinále vypadol s Michalovcami 0:3 na zápasy  

 

HC Topoľčany  

 

Ľubomír Hurtaj (tréner Topoľčian): "Podľa mňa je favoritom Prešov. Štvrťfinále vyhral hladko 3:0, takže si myslím, že 

domáce stretnutia zvládne k spokojnosti a následne v Skalici ukončí sériu. Medzi Detvou a Michalovcami to bude veľmi 

napínavé, čo sa ukazovalo aj v základnej časti. Pred jej koncom však východniari chytili druhý dych a ešte sa aj výrazne 

posilnili. Rovnako tak si trúfam odhadnúť, že sa im podarí niektorý zápas v Detve vyhrať. Je možné, že sa bude hrať na 

všetkých päť duelov, ale v konečnom dôsledku si myslím, že úspešnejším tímom budú Michalovce. Ak sa na to pozriem z 

hľadiska dlhodobej časti sezóny, Prešov i Michalovce sú doma silní, preto by mali smerovať do baráže."  

 

* Vo štvrťfinále vypadol so Skalicou 2:3 na zápasy  

 

Program semifinále Budiš ligy 2017:  

 

Piatok 24.2.2017  
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Prešov (1) – Skalica (4) 

 

Detva (2) – Michalovce (3) 

 

Sobota 25.2.2017  

 

Prešov (1) – Skalica (4) 

 

Detva (2) – Michalovce (3) 

 

Utorok 28.2.2017  

 

Skalica (4) – Prešov (1) 

 

Michalovce (3) – Detva (2) 

 

Streda 1.3.2017  

 

Skalica (4) - Prešov (1) 

 

Michalovce (3) - Detva (2) 

 

* prípadné piate stretnutia sú na programe v piatok 3.marca 2017 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Kaliňák sa potichu zmieril so sporným stavbárom z Gorily [akt.18:25:56] 

 [domov.sme.sk; 26/02/2017; Matúš Burčík ; Zaradenie: Domov] 

https://domov.sme.sk/c/20467941/kalinak-sa-potichu-zmieril-so-spornym-stavbarom-z-gorily.html 

 

Rezort vnútra viedol sériu súdnych sporov so stavebnou firmou Euro-Building, ktorá figuruje vo viacerých kauzách. 

Potichu uzavreli zmier. 

 

BRATISLAVA. Trestných oznámení na stavebnú firmu Euro-Building bolo po celom Slovensku toľko, že ich Generálna 

prokuratúra musela zhromaždiť na jednom mieste, aby mohla všetky riadne prešetriť. 

 

Vo viacerých prípadoch sa na ňu sťažovali dodávatelia, ktorým údajne neplatila faktúry. 

https://domov.sme.sk/c/20467941/kalinak-sa-potichu-zmieril-so-spornym-stavbarom-z-gorily.html
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Práce na stavbách následne meškali. Firma pracovala pre ministerstvá aj samosprávy. Spomína ju spis Gorila. 

 

Zároveň Euro-Building vedie množstvo súdnych sporov, žaloval aj médiá, ktoré o problémoch s ním písali. 

 

Zmierlivú dohodu o urovnaní všetkých svojich prebiehajúcich konaní na súdoch teraz s firmou uzavrelo ministerstvo 

vnútra. Súčasťou dohody je aj klauzula o tom, že Euro-Building nesmie poskytovať o prípade žiadne informácie 

"verejnosti, najmä médiám". 

 

Firma sa v zmluve zaviazala, že nebude komunikovať s médiami. (zdroj: ARCHÍV SME)Neposkytovať informácie médiám 

 

Zákaz ministerstvo vysvetľuje tým, že v spore je stranou, ktorá má povinnosť poskytovať informácie zo zákona. Preto 

Euro-Building nemá dôvod poskytovať informácie. 

 

Firma sa toho drží. Na otázky SME odmietla odpovedať. 

 

"V zmysle uzavretej dohody nie sme oprávnení dávať stanovisko. Vzhľadom na uvedené treba všetky otázky adresovať 

ministerstvu," konštatovala. 

 

S Euro-Buildingom viedol rezort vnútra spolu jedenásť sporov, ktoré boli ešte roztrúsené do ďalších čiastkových konaní. 

Súviseli so zákazkami, ktoré firma dostala v rokoch 2010 a 2011. Bolo to za vlády Ivety Radičovej, ministerstvo vtedy 

riadil Daniel Lipšic (KDH). 

 

Zákazku v Žiari nad Hronom firma Euro-Bulding nedokončila. (zdroj: SME - Iva Zigová) 

 

Konkrétne išlo o nedotiahnuté projekty rekonštrukcie hasičských staníc v Žiari nad Hronom, Holíči, Dubnici nad Váhom, 

Spišskej Novej Vsi a v Dolnom Kubíne. Ďalší spor sa týkal rekonštrukcie Spojenej školy v Poprade, ktorá tiež patrí pod 

vnútro. 

 

V časti konaní Euro-Building žaloval ministerstvo. V iných konaniach to bolo naopak. 

 

Dohoda hovorí, že obe strany svoje žaloby stiahnu do siedmich dní a nebudú voči sebe uplatňovať žiadne finančné ani 

iné nároky. Doterajšie trovy konania si každá strana uhradí sama za seba. 

 

Uzavretie dohody Kaliňákovo ministerstvo vysvetľuje tým, že sa tak ukončia zdĺhavé a finančne nákladné súdne spory. 

 

"Dôjde k späťvzatiu žalôb spoločnosťou Euro-Building v sporoch, ktoré by vzhľadom na doterajšiu rozhodovaciu prax 

súdov skončili v neprospech ministerstva," konštatuje v stanovisku tlačový odbor. 
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Kto bol v práve 

 

Keď SME v roku 2015 informovalo o problémoch s dokončením rekonštrukcie stanice v Žiari nad Hronom, hasiči tvrdili, že 

firma nedodala, čo mala. 

 

Ministerstvo jej nezaplatilo a Euro-Building odstúpil do zmluvy. Dokončenie zákazky následne rezort zadal inej 

spoločnosti. Podobne to bolo aj v ďalších prípadoch. 

 

Nepodarené rekonštrukcie v októbri 2010 ministerstvo uzavrelo s Euro-Buildingom zmluvu o rekonštrukcii hasičskej 

stanice v Dubnici nad Váhom za 501-tisíc eur, zmluva o rekonštrukcii stanice v Žiari nad Hronom bola z marca 2011. 

Suma: 888-tisíc eur, v apríli 2011 ministerstvo dohodlo s Euro-Buildingom opravu stanice v Spišskej Novej Vsi za 

takmer 928-tisíc eur, v júni 2011 uzavreli zmluvu o dostavbe stanice v Dolnom Kubíne za 1 140 000 eur, z januára 2012 

bola zmluva o rekonštrukcii stanice v Holíči za 390-tisíc eur.  

 

V kauze rekonštrukcie Spojenej školy v Poprade Euro-Building právoplatne vyhral jeden spor o vyplatenie úrokov z 

omeškania platieb. 

 

Aj keď v porovnaní s ďalšími prebiehajúcicmi spormi išlo len o symbolickú sumu 7800 eur, vo veci začal proti ministerstvu 

konať exekútor. 

 

Stavbár z Gorily 

 

Šéfom Euro-Buildingu je podnikateľ Miloš Stopka. V spise Gorila z roku 2006 sa spomína ako sponzor Smeru. V jednom 

z údajných rozhovorov s vtedajším ministrom hospodárstva Jirkom Malchárkom ho tak označuje šéf finančnej skupiny 

Penta Jaroslav Haščák. 

 

Cez sprostredkovateľa Haščák dostal žiadosť od Fica, aby u Malchárka presadil pre Stopku zákazky v energetike, píše sa 

v Gorile, ktorej obsah je stále predmetom vyšetrovania. 

 

Spojenie so Smerom Stopka odmietol v žalobe, ktorú podal v roku 2014 proti časopisu .týždeň. Odškodné desaťtisíc eur 

žiadal za článok o zastrašovaní novinárov. 

 

Reportér Marek Vagovič v ňom spomenul šéfa Euro-Buildingu len okrajovo. Označil ho za kontroverzného podnikateľa, 

ktorý za prvej vlády Roberta Fica získaval zákazky vďaka kontaktom na koaličné strany. 

 

Spory s médiami 
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Denník N Stopka zažaloval za sériu článkov z roku 2015. Noviny popisovali viacero prípadov, keď Euro-Building údajne 

bral zákazky, ktoré následne nevedel dokončiť. 

 

Vtedajší poslanec za KDH Pavol Zajac v parlamente hovoril o prípade konkrétneho podnikateľa, ktorému vraj Euro-

Building dlhoval peniaze. Poukázal na to, že firma má veľmi silných právnikov. "Zmluvné vzťahy majú tak podchytené, že 

veľmi ťažko sa potom subdodávateľom s nimi súdi." 

 

Od verejnoprávnej RTVS žiadal Euro-Building odškodné za vlaňajšiu investigatívnu reportáž s názvom "Vyhrávajú tendre, 

ale neplatia". 

 

Dávnejší spor s Hospodárskymi novinami v podobnej veci firma uzavrela mimosúdnou dohodou. Noviny pristúpili na to, 

že text s titulkom "Štát dáva zarobiť firme, ktorú iní žalujú" stiahnu zo svojho webu. 

 

Rastúci počet trestných oznámení na Euro-Building riešila v roku 2015 Generálna prokuratúra. Všetky prípady sústredila 

na Krajskej prokuratúre v Bratislave a prevzala nad kauzou dohľad. 

 

Hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová vtedy spresnila, že išlo o podozrenia "z ekonomickej a s tým súvisiacej 

násilnej kriminality od roku 2010". 

 

V akom štádiu je vyšetrovanie, prokuratúra v piatok pre komplikovanú situáciu v konaniach nevedela povedať. 

 

Skupina Penta je 45-percentným akcionárom spoločnosti Petit Press, vydavateľa denníka Sme. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  V Novoveskej Hute bolo poriadne veselo: Ľudia ukázali, ako sa vedia spolu zabaviť 

 [spisska.dnes24.sk; 27/02/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/v-novoveskej-hute-bolo-poriadne-veselo-ludia-ukazali-ako-sa-vedia-spolu-zabavit-264025 

 

 Poriadna zábava, príjemná atmosféra i sprievod v maskách. V Novoveskej Hute bolo veselo. Ľudia ukázali, ako sa 

spoločne dokážu zabaviť. 

 

V mestskej časti Spišskej Novej Vsi v Novoveskej Hute vedia dodržiavať a nezabúdať na tradície starých materí. A tak 

tomu bolo aj tentoraz v rámci poriadnej fašiangovej zábavy. Už po dvanástykrát sa tam v sobotu nadšenci zachovania 

tradícií stretli, aby sa zabavili, pripomenuli si, ako to bolo kedysi a vyčarovali úsmev na tvárach nielen obyvateľom Huty, 

ale aj okoloidúcim. 

 

Približne o jedenástej hodine začala po Novoveskej Hute chodiť "vymódená" veselá partia ľudí. Do sprievodu sa pridali 

deti aj dospelí. Ako prezradila organizátorka tradičnej akcie Janka Dzimková pre náš spravodajský portál, každoročne sa 

http://spisska.dnes24.sk/v-novoveskej-hute-bolo-poriadne-veselo-ludia-ukazali-ako-sa-vedia-spolu-zabavit-264025
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k sprievodu pridávajú aj obyvatelia okolia či hostia, ktorí majú radi tradície a folklór. " Dnes tu máme hostí zo Zvolena a z 

Bratislavy," doplnila. 

 

Vinšovníci s konským povozom sa dobre naladení za sprievodu harmoniky pobrali navštíviť rodiny. O tom, že je to 

tradícia a že fašiangový sprievod má veľký úspech, nasvedčovali aj usmiate tváre obyvateľov Novoveskej Huty, ktorí 

nešetrili všelijakými lakocinkami či kalíškom, ktoré mali pre vinšovníkov pripravené. 

 

Prečítajte si aj 

 

Do košíka tak pribúdali koláče, slaninka, klobásky či dokonca sliepka aj peniaze. Na oplátku zase masky vytancovali 

domácich a tak dobrá nálada vládla niekoľko hodín celou Novoveskou Hutou. Sprievodom to však ešte neskončilo. Večer 

totiž čakala na všetkých obyvateľov Novoveskej Huty aj okolia fašiangová zábava. 

 

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

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Plavci s početnou zbierkou medailí 

 [Žilinské noviny; 08/2017; 27/02/2017; s.: 35; KPŠ NEREUS ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Plavci KPŠ Nereus Žilina vylovili z vody v Spišskej Novej Vsi viacero cenných kovov. 

 

V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnili preteky – Putovný pohár Slovenského raja. Zastúpenie mal aj Klub plaveckých 

športov Nereus Žilina. 

 

V súťaži družstiev skončil náš klub na treťom mieste. Pretekov sa zúčastnilo 42 plavcov a spolu vyplávali 18 cenných 

kovov (9-4-5). Najúspešnejšou plavkyňou podujatia sa stala Petra Štaudingerová z KPŠ Nereus, ktorá získala spolu 8 

medailí (6-1- 1). 

 

K ďalším medailistom patrili Leonard Macháň (2-1-1), Michal Timko (2-2-1), Martin Sukeník (0-0-2) a Nela Manga (0-0-1). 

 

Úspešné boli aj štafety, víťazná na 4x50 VS mix v zložení M. Timko, A. Dzurillová, R. Čemeš, P. Štaudingerová, 3 miesto 

4x50 PP mix – R. Čemeš, M. Timko, P. Štaudingerová, A, Dzurillová, a v tej istej disciplíne mladšia kategória v zložení T. 

Čižmárik, M. Sukeník, R. Tureková, M. Loncková. 

 

Všetci podali veľmi dobré výkony a z 215 štartov padlo 199 osobných rekordov. 
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KPŠ NEREUS 

 

---- 

 

FOTO: Petra Štaudingerová (v strede) na stupni víťazov. FOTO: NEREUS ŽILINA 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Do basketbalovej Prievidze sa vrátil Američan Rostampour 

 [teraz.sk; 27/02/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/basketbal-sbl-do-prievidze-sa-vratil-r/246014-clanok.html 

 

Dvadsaťpäťročný basketbalista začal v tíme trénera Miljana Čuroviča svoju profesionálnu kariéru, ktorú korunoval ziskom 

majstrovského titulu. 

 

Mike Rostampour (vpravo). Foto: TASR/Milan Kapusta 

 

Prievidza 27. februára (TASR) - Americký pivot Mike Rostampour sa po necelom roku vrátil k účastníkovi Eurovia 

Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) BC Prievidza. 

 

Dvadsaťpäťročný basketbalista začal v tíme trénera Miljana Čuroviča svoju profesionálnu kariéru, ktorú korunoval ziskom 

majstrovského titulu. V prievidzskom drese odohral v predchádzajúcom ročníku 49 stretnutí s priemerom 8,3 bodu a 6,1 

doskoku na zápas. 

 

Aktuálnu sezónu odštartoval v Kanade, kde sa dohodol na kontrakte s Cape Breton Highlanders. Za nich odohral 13 

zápasov s priemerom 6,5 bodu a 7,1 doskoku. "Veríme, že tento krok pomôže k zvýšeniu konkurencie v tíme a posilní 

rotáciu pred náročnými zápasmi, ktoré nás na konci základnej časti a v play off čakajú. Mike je známy bojovník a vieme, 

čo od neho môžeme očakávať," povedal na jeho adresu Čurovič. Rostampour bude k dispozícii už na stredajšie ligové 

stretnutie na palubovke Spišskej Novej Vsi. Informovala o tom oficiálna klubová stránka. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Do basketbalovej Prievidze sa vrátil Američan Rostampour 

 [dobrenoviny.sk; 27/02/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/94538/do-basketbalovej-prievidze-sa-vratil-american-rostampour 

 

Dvadsaťpäťročný basketbalista začal v tíme trénera Miljana Čuroviča svoju profesionálnu kariéru, ktorú korunoval ziskom 

majstrovského titulu. 

http://www.teraz.sk/sport/basketbal-sbl-do-prievidze-sa-vratil-r/246014-clanok.html
http://www.dobrenoviny.sk/c/94538/do-basketbalovej-prievidze-sa-vratil-american-rostampour
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Mike Rostampour (vpravo). — Foto: TASR/Milan Kapusta 

 

Prievidza 27. februára (TASR) - Americký pivot Mike Rostampour sa po necelom roku vrátil k účastníkovi Eurovia 

Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) BC Prievidza. 

 

Dvadsaťpäťročný basketbalista začal v tíme trénera Miljana Čuroviča svoju profesionálnu kariéru, ktorú korunoval ziskom 

majstrovského titulu. V prievidzskom drese odohral v predchádzajúcom ročníku 49 stretnutí s priemerom 8,3 bodu a 6,1 

doskoku na zápas. 

 

Aktuálnu sezónu odštartoval v Kanade, kde sa dohodol na kontrakte s Cape Breton Highlanders. Za nich odohral 13 

zápasov s priemerom 6,5 bodu a 7,1 doskoku. "Veríme, že tento krok pomôže k zvýšeniu konkurencie v tíme a posilní 

rotáciu pred náročnými zápasmi, ktoré nás na konci základnej časti a v play off čakajú. Mike je známy bojovník a vieme, 

čo od neho môžeme očakávať," povedal na jeho adresu Čurovič. Rostampour bude k dispozícii už na stredajšie ligové 

stretnutie na palubovke Spišskej Novej Vsi. Informovala o tom oficiálna klubová stránka. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Do basketbalovej Prievidze sa vrátil Američan Rostampour 

 [24hod.sk; 27/02/2017; Redakcia ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/do-basketbalovej-prievidze-sa-vratil-american-rostampour-cl496535.html 

 

Mike Rostampour (vpravo). 

 

Prievidza 27. februára (TASR) - Americký pivot Mike Rostampour sa po necelom roku vrátil k účastníkovi Eurovia 

Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) BC Prievidza. 

 

Dvadsaťpäťročný basketbalista začal v tíme trénera Miljana Čuroviča svoju profesionálnu kariéru, ktorú korunoval ziskom 

majstrovského titulu. V prievidzskom drese odohral v predchádzajúcom ročníku 49 stretnutí s priemerom 8,3 bodu a 6,1 

doskoku na zápas. 

 

Aktuálnu sezónu odštartoval v Kanade, kde sa dohodol na kontrakte s Cape Breton Highlanders. Za nich odohral 13 

zápasov s priemerom 6,5 bodu a 7,1 doskoku. "Veríme, že tento krok pomôže k zvýšeniu konkurencie v tíme a posilní 

rotáciu pred náročnými zápasmi, ktoré nás na konci základnej časti a v play off čakajú. Mike je známy bojovník a vieme, 

čo od neho môžeme očakávať," povedal na jeho adresu Čurovič. Rostampour bude k dispozícii už na stredajšie ligové 

stretnutie na palubovke Spišskej Novej Vsi. Informovala o tom oficiálna klubová stránka. 

 

http://www.24hod.sk/do-basketbalovej-prievidze-sa-vratil-american-rostampour-cl496535.html
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Späť na obsah 

 

1.9.  Necháte sa zlákať? Najzaujímavejšie podujatia, ktoré v marci zažijeme v Spišskej 

 [spisska.dnes24.sk; 27/02/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/nechate-sa-zlakat-najzaujimavejsie-podujatia-ktore-v-marci-zazijeme-v-spisskej-264053 

 

 Čochvíľa je tu ďalší nový mesiac. Marec v Spišskej ponúkne aj rôzne podujatia. My sme pre vás vybrali tie, ktoré 

považujeme za tie najzaujímavejšie. 

 

JÁNOŠÍK ALEBO PRAVDA JE LEN JEDNA 

 

2. marca 2017 o 19.00 hod, Spišské divadlo 

 

Začiatok mesiaca môžete začať s klasikou. Kto by nepoznal príbeh slovenského hrdinu Juraja Jánošíka. Herci spišského 

divadla si pripravili hru s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina a národná legenda. 

 

PLES CVČ A MKC 

 

4. marca 2017 o 17.00 hod, Reduta 

 

Každoročný ples pre tých najmenších je pripravený na prvú marcovú sobotu. Už 12. ročník detského plesu organizuje 

centrum voľného času Adam a mestské kultúrne centrum v Spišskej Novej Vsi. Slávnostný večer začne od 17.00 hod a 

okrem bohatej tomboly a dobrej zábavy čakajú na deti aj animátori a rôzne rozprávkové postavičky. 

 

IMPRODIV VIII 

 

11. marca 2017 o 18.00 hod, čajovňa Alchýmka 

 

Divadelná improvizácia na témy zadané divákmi. Druhú marcovú sobotu vás v čajovni Alchýmka zabavia tri tímy 

jedinečnými hereckými výkonmi na témy, ktoré sa zdanlivo stvárniť nedajú. 

 

SVADOBNÁ ŠOU 

 

12. marca 2017, od 10.00 hod, Reduta 

 

V marci môžeme v našom meste zažiť po prvýkrát aj súťaž s názvom Miss nevesta. Voľba nevesty roka 2017 bude 

súčasťou celodennej svadobnej šou, ktorá sa uskutoční 12. marca v koncertnej sále Reduty. Pre účastníkov šou je 

pripravených viac ako dvadsať vystavovateľov aj zaujímavý program a to nielen pre budúce nevesty. 

 

http://spisska.dnes24.sk/nechate-sa-zlakat-najzaujimavejsie-podujatia-ktore-v-marci-zazijeme-v-spisskej-264053
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O KUKULÍKOVI 

 

12. marca 2017 o16.00 hod, podkrovie Matice Slovenskej 

 

Divadlo spod Spišského hradu pripravilo aj v marci predstavenie pre najmenších obyvateľov Spišskej. Vydajte sa s 

Kukulíkom na konci jarných prázdnin na dobrodružnú cestu do Dúhových hôr. 

 

Prečítajte si aj 

 

SEX PRO POKROČILÉ 

 

22. marca 2017 o 19.00 hod, DK Mier 

 

Komédia o manželoch, ktorým sa po 25 rokoch spolužitia vytratila zo života vášeň. Obaja však nechcú rezignovať. Kúpia 

si príručku Sex pre pokročilých a zarezervujú si hotelovú izbu. Obaja vynikajúci herci výstižne a vtipne hrajú o vážnych 

veciach, ako nestratiť schopnosť a potrebu byť šťastný. Účinkujú: Karel Roden a Jana Krausová. 

 

SPIŠSKÁ BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT 

 

25. marca 2017 od 8.00 – 15.00 hod , trhovisko 

 

Pravidelná akcia prebehne na starom trhovisku v Spišskej, kde vždy na konci mesiaca prebieha burza starožitností a 

kuriozít. Záujemcovia budú môcť počas niekoľkých hodín predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti, zberateľské predmety 

a predmety minulých čias. 

 

OMRVINKY 

 

25. marca 2017 o 18.00 hod, čajovňa Alchýmka 

 

Pre priaznivcov umenia a dobrého čaju je určená akcia v čajovni Alchýmka. Poslednú marcovú sobotu sa môžete tešiť na 

prezentáciu zbierky básní Viery Kubovčíkovej – Omrvinky, fotografickej tvorby Mateja Bazára a hudobných vystúpení 

žiakov z Technickej akadémie ochutených malým občerstvením i voňavým čajom. 

 

KONCERT 

 

26. marca 2017 o 18.00 hod, športová hala 
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Ak ste fanúšikom Desmodu, Karola Duchoňa či Toma Jonesa, tak si prídete na svoje koncom mesiaca. Mário Kuly Kollár 

a orchester Jula Selčana odohrajú koncert v športovej hale v Spišskej Novej Vsi. Tešiť sa môžete aj na hostí, ktorými 

budú Matej Cibulka a Duo La Femme. 

 

PREDSTAVENIE – PREKVAPENIE 

 

27. marca 2017 o 19.00 hod, Divadlo Kontra 

 

Na konci mesiaca vás čaká v divadle Kontra predstavenie – prekvapenie. Herci totižto zahrajú hru podľa výberu širokej 

verejnosti. Zahlasovať sa vaše obľúbené predstavenie môžete na facebookovej stránke Kontry a osláviť tak Deň divadla. 

 

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

 

Foto:ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  "Takmer nič sem nevieme doviezť." Neprejazdný most odrezal na východe ľudí od sveta 

 [hnonline.sk; 27/02/2017; Marek Nemec ; Zaradenie: hnbiznis] 

http://hnonline.sk/hnbiznis/918327-takmer-nic-sem-nevieme-doviezt-neprejazdny-most-odrezal-na-vychode-ludi-od-sveta 

 

Neprejazdný most ponad priehradu Ružín odrezal obyvateľov Hnileckej doliny od priameho spojenia s Košicami. 

Výnimočná situácia na východe Slovenska trvá už dva mesiace.  

 

Druhý oficiálny názov Hnileckej doliny znie Hladová dolina. Hladová pre takmer nulovú šancu zamestnať sa. 

Sprievodným javom je vysťahovalectvo alebo zdĺhavé dochádzanie. Kto chce pracovať, aby sa uživil, totiž inú možnosť 

ani väčšinou nemá. 

 

Zatvorenie mosta cez vodnú nádrž Ružín na ceste medzi Košicami a Spišskou Novou Vsou preto znamená pre 

miestnych posledný klinec do povestnej rakvy. Od vlaňajších Vianoc im totiž zatvorenie kľúčovej dopravnej tepny 

komplikuje cestovanie nielen za prácou či vzdelaním. 

 

Gabriela Gregová absolvuje cestu do Košíc z Veľkého Folkmára a späť denne. "Keď zavrú most aj pre peších, za 

cestovanie do práce zaplatím dvakrát toľko čo doteraz," hovorí Gregová počas čakania na autobus. 

 

Stojí na provizórnej zastávke neďaleko Penziónu Hámre. Práve prešla po odstavenom moste, ktorý zdvihol tlak takmer 

25-tisícom obyvateľov odrezaného regiónu. Na opačný koniec spojnice ponad zamrznutú hladinu Ružína ju priviezol 

autobus z Košíc. 

 

http://hnonline.sk/hnbiznis/918327-takmer-nic-sem-nevieme-doviezt-neprejazdny-most-odrezal-na-vychode-ludi-od-sveta
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Jeho vodič ľudí z druhej strany veľkej vody ľutuje. Za dezolátny stav mosta vraj môžu preťažené kamióny plné dreva 

patriace košickým Mestským lesom. Tie totiž ako jediné mali z nákladnej dopravy výnimku na používanie mosta. 

 

Komplikovaná cesta do Košíc 

 

Most pritom oslavuje 50 rokov, postavili ho v roku 1967. Od vtedy sa zrejme o jeho technický stav nikto nezaujímal. 

Oprava si vyžiada milióny eur. Košický kraj hovorí o ôsmich miliónoch eur a ročnej odstávke. Stavba nového mosta by si 

totiž vyžiadala násobne viac financií aj času. 

 

Gregová si na prestup ale musí chvíľu počkať. Autobusy totiž na seba nenadväzujú. "Najhoršie je to ráno, buď idú spoje 

príliš skoro alebo príliš neskoro. Ráno preto chodím vlakom z Margecian," vraví mladá žena z Veľkého Folkmára a počíta, 

koľko ju stojí dochádzanie po novom. 

 

Pred časom totiž z ranného spoja vystúpila priamo v košickom Čermeli, kde pracuje. Teraz sa ešte musí z vlakovej 

stanice v Košiciach odviezť na "Lokomotívu" mestskou dopravou. "Za cestovné zaplatím o desiatky eur naviac. Dúfam, že 

most opravia čím skôr," dodáva Gregová a nastupuje do autobusu, ktorý prišiel od Spišskej Novej Vsi. 

 

Jeho šofér iba krčí ramenami a krúti hlavou, prečo nevie jedna a tá istá dopravná spoločnosť načasovať spoje tak, aby sa 

čakali na oboch koncoch mosta v havarijnom stave súčasne. Z neďalekej Opátky dochádza do Košíc autobusmi okolo 20 

detí. 

 

Ľudia z Kojšova, ktorý je hneď za kopcom, ale radšej cestujú vlakom z Margecian. "Musia prestupovať tak či tak, preto im 

je to jedno, či sa odvezú autobusom alebo vlakom. Väčšina z nich chodí na vlak do Košíc," vysvetľuje starosta Kojšova 

Anton Bašniar. 

 

Kto sa za pracovnými povinnosťami nevozí verejnou dopravou, používa auto. Dobrým zvykom tu je jazdiť v skupinkách a 

podeliť sa tak o náklady na pohonné hmoty. Vodičom pritom hrozilo, že každý deň najazdia o desiatky kilometrov naviac 

po obchádzkových trasách. 

 

Lesná obchádzka autom 

 

Na hnev ľudí napokon košická župa zareagovala a lesnú cestu medzi Malým Folkmárom za Zelenou perlou a Košickými 

Hámrami ústiacu pri Hoteli Zlatník upravila tak, aby po nej prešli aspoň osobné autá do dvoch ton. 

 

Najprv ju spevnila kameňom a štrkom, neskôr na niekoľkých sto metroch položila asfalt. Po zásahu premiéru Roberta 

Fica sa ale vyasfaltuje v celej dĺžke zhruba tri kilometre. 
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Jazda po nej je dobrodružná, vyžaduje si zručnosť skúseného vodiča. Obchádzka sa kvôli náročnosti náhradných trás na 

čas a peniaze teší rušnej premávke. Niektorí vodiči ale prehliadajú odbočku a pokračujú v smere do Opátky. Po chvíli sa 

však vracajú späť a neisto odbočujú cez potok do strmého kopca. 

 

Pri prejazde po úzkej ceste lesom a po lúkach s panorámou Ružína na pozadí stretávame aj veľké SUV-ečka. Tie vážia 

ďaleko viac ako povolené dve tony. 

 

Majiteľ Penziónu a reštaurácie Hámre, Vladimír Adamčík, ktorá leží na brehu nádrže s výhľadom na provizórnu 

obchádzku, hovorí, že možno sa niekto z okoloidúcich u neho zastaví a zvýši tak návštevnosť v hluchom období. Po 

starom totiž okolo jeho zariadenia prechádzali iba obyvatelia neďalekej Opátky a chatovej oblasti v Malom Folkmári. 

 

Po novom mu popod okná jazdia všetky autá smerujúce z a do Košíc. "Medzisezóna je taká, aká je. Ľudí je málo. Ja sa 

ale nesťažujem. V lete mám úplne plno. V apríli by sa tu mali ubytovať nejakí robotníci, čo budú opravovať most. 

Uvidíme," vraví Adamčík. 

 

Bez ciest investori neprídu 

 

Na ťažké rany si obyvatelia Hnileckej doliny zvykli. Posledné dva roky im rozhodne neprajú. 

 

V zatvorenom Panasonicu v Krompachoch prišlo o prácu 750 ľudí, skrachovala i železničná zlievareň v Prakovciach s 

takmer štyrmi stovkami robotníkov. Výrobca káblových zväzkov z Gelnice presunul časť výroby do Afriky, čo stálo 

živobytie ďalších takmer 90 pracovníkov. 

 

A náhrada? Žiadna. Po rozbitých cestách totiž do chudobného regiónu žiadni noví investori neprídu. Vie to i starosta 

Kojšova. "Kvôli súčasnému stavu cestnej infraštruktúry majú veľké problémy firmy z priemyselných parkov v Prakovciach 

a Gelnici. Po zatvorení mosta v Kluknave sa do Košíc dostanú autá nad 7,5 tony až cez Spišské Podhradie. Takmer nič 

tu nevieme doviezť," tvrdí Bašniar. 

 

Kojšovský obecný priemyselný park zíva prázdnotou, podľa starostu to je vizitka dopravného riešenia celého regiónu. Zlé 

cesty sa v minulosti pripisovali odchodu anglického výrobcu krabíc a maloobchodných balení, ktorý sa zo spišskej 

dedinky presťahoval do Prešova a so sebou vzal 50 pracovných miest. 

 

Okres Gelnica pritom zápasí s 15,5 percentnou mierou nezamestnanosti, susedný Košice-okolie až s 16,1 percentami. 

Nateraz ich Úrad vlády do zoznamu najmenej rozvinutých okresov nezaradil. 

 

Dopravná dostupnosť a infraštruktúra pritom patria medzi základné parametre, ktoré podnikatelia pri chystaných 

investíciách zvažujú. Košická župa preto navrhuje zaradenie oboch okresov medzi najmenej rozvinuté okresy, pre ktoré 

by sa uplatnili vládne akčné plány pomoci. 
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-END 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Baráž je už istá, problémov je viacero 

 [Zvolensko-podpolianske noviny; 08/2017; 28/02/2017; s.: 23; SČ ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Na zvolenské volejbalistky už istotne čaká baráž o udržanie v extralige. 

 

Každý jeden zápas do konca nadstavbovej časti extraligy je už ostrým tréningom na náročné zápasy o udržanie v 

extralige. Zvolenčankám sa však stále herne nedarí. Pred trénerskou dvojicou UvačekMichalec bude náročná práca, 

pripraviť dievčatá na barážové stretnutia. "V zápasoch dievčatám miestami chýbajú základné herné činnosti. A pritom 

volejbal hrať vedia," povzdychol si hlavný kouč Marián Uvaček. Po odchode skúseného libera Lucie Trnavskej pribudl i 

trénerovi vrásky na čele. Práve tento post sa zdá byť Achillovou pätou Slávie. "Máme problém s liberami. Skúšame na 

tomto poste aj mladú juniorku," netajil Uvaček. Problém je však aj v bojovnosti a oddanosti. "U nás je ďalším problémom 

aj to, že najmenšia hráčka na ihrisku, kapitánka Eleková, najviac bojuje. A žiadna baba sa k nej nevie pridať. Vysoké 

hráčky by to mali tiež viac potiahnuť. Chýba mi iskra u dievčat, ale verím, že do baráže sa to zmení," prezradil tréner 

zvolenských volejbalistiek. Barážové turnaje sa odohrajú začiatkom apríla (termín ešte presne stanovený nie je). Jeden 

by mal byť v Senici, druhý práve vo Zvolene. Okrem extraligovej Senice by súperom Zvolenčaniek mali byť družstvá 

Púchova a Spišskej Novej Vsi. 

 

(SČ) 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Rozlúčka so snehom 

 [Nový Čas pre ženy; 09/2017; 28/02/2017; s.: 50,51; iva ; Zaradenie: Retro je späť, retro je in!] 

 

VÍŤAZ tohto týždňa 

 

Ešte posledné lyžovačky a výlety za snehom a potom už dáme zbohom pani zime. Ale sme si ju vedeli kedysi užiť! 

 

1986 Ako vytvoriť stalagmit zo stromu 

 

Na Martinských holiach trávila Anna Babíková z Martina každý víkend i jarné prázdniny. ,,Tento obrovský ľadový 

stalagmit ľudia z blízkej chaty vytvorili polievaním stromu vodou. Raz bol menší a raz väčší a my sme ten cencúľ veľmi 

obdivovali." 
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1963 Spolužiačky na lyžiarskom 

 

Anna Mária Pardubská zo Skalice bola na lyžiarskom výcviku zo strednej ekonomickej školy. Na fotografii je so svojou 

spolužiačkou. 

 

1975 Kamarátka z liečenia 

 

Pani Elena Pašková zo Slovenskej Ľupče sa ocitla kedysi na liečení na Štrbskom Plese v ubytovni, z ktorej je dnes hotel 

Kempinski. Tam som si našla kamarátky a s jednou z nich som stále v kontakte. Ako dôkaz prikladám fotografiu, ako 

vyzeráme dnes. 

 

1968 Fotografina výlete 

 

Toto sú členovia fotografického krúžku. Fotografiu poslal Vojtech Čavojský z Poruby. 

 

1960 Turistika vo Vrátnej 

 

Takto si kedysi užívali hory svokrovci Anny Gargulákovej z Tvrdošína (na fotografii aj s ich bratom). 

 

1937 Dieťa narodené v najvyššej nadmorskej výške 

 

,,Môj starý otec Juraj je na fotografii so svojou prvorodenou dcérou Annou. Keďže bol chatárom na chate Ďurková v 

Nízkych Tatrách (odtiaľ je aj záber), tak sa Anna narodila práve tam. Vraj bola prvým dieťaťom v tom čase, ktoré sa 

narodilo na chate v najvyššej nadmorskej výške 1 623 m n. m.," napísala nám vnučka Tereza Cabanová z Banskej 

Bystrice. 

 

1963 Poľovnícke povinnosti 

 

Otec Márii Findurovej zo Spišskej Novej Vsi s kamarátom poľovníkom práve nesú zrno do senníkov pre zver. ,,Lyže mal 

otec ešte z dreva, ale šliape si na nich hrdo, spokojný, že jeho vysoká zver bude mať čo jesť." 

 

1988 Rodinná dovolenka 

 

,,Od útleho veku našich troch ratolestí sme chodili na výlety. Toto je v Starej Lesnej, dnes naše detičky už majú 34, 33 a 

32 rokov," napísala Mária Konušíková z Považskej Bystrice. 

 

1960 Toľko šťastia! 
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Zuzana Oňová z Kežmarku poslala fotografiu, na ktorej je ona (vpravo) so sestrou (vľavo) a s kamarátkou (v strede). 

,,Kedysi sme aj v zime nosili len teplákovú súpravu a kožené baganče, ale boli mimoriadne kvalitné a čo-to vydržali. V 

tom sme sa korčuľovali, lyžovali aj prechádzali. Pamätám si, že nás odfotil sused, ktorý mal na našej ulici jediný 

fotoaparát." 

 

Aj vy radi spomínate na ,,socík"? 

 

Pošlite nám fotografie, ktoré vám ho pripomínajú, a každý týždeň vyberieme jednu víťaznú fotografiu, ktorá vyhrá 30 eur! 

 

Čakáme na fotografie z dovoleniek ROH, výletov do hôr, z rodinných a socialistických osláv, s obľúbenými predmetmi, zo 

školy a s kamarátmi. Vítané je všetko, čo tú dobu pripomínalo, alebo bolo pre ňu typické! Nezabudnite pripísať, kde bola 

fotografia zhotovená, kedy a kto je na nej a ako si na to spomínate. Fotografie posielajte na adresu redakcie alebo 

oskenované v dobrej kvalite (aspoň 500 kB) na e-mail: novycasprezeny@ringier.sk. Kvôli honoráru pripíšte adresu a či 

chcete fotografie vrátiť. Tešíme sa na vaše spomienky! 

 

Text - iva, foto: archív čitateľov, Shutterstock 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Unikátna zbierka potápačskej techniky sa rodila desaťročia 

 [Novohradské noviny; 08/2017; 28/02/2017; s.: 8; MARCELA BALLOVÁ ; Zaradenie: ZAUJALO NÁS/PREDPLATNÉ] 

 

ZÁŤAŽOVÉ TOPÁNKY VÁŽILI KEDYSI TAKMER ŠTYRIDSAŤ KILOGRAMOV 

 

Zbierka, ktorá je najnovším prírastkom Gemersko – malohontského múzea, sa rodila štyri desaťročia. 

 

RIMAVSKÁ SOBOTA/REVÚCA. 

 

Na svoju zbierku môže byť právom pyšný. Dlhé desaťročia zhromažďoval predmety, ktoré nám dnes pripomínajú históriu 

a vývoj potápačskej techniky. Peter Ferdinandy z Revúcej dal dokopy skutočné unikáty. Jeho vyše päťstokusová zbierka 

je najnovšou akvizíciou Gemersko–malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Časti potápačských výstrojov z druhej 

polovice 20. storočia nepochádzajú len z našej krajiny. V zbierke majú zastúpenie unikáty z Francúzska, Maďarska, 

Španielska, Talianska, Rakúska, Poľska, Bulharska, Grécka, Anglicka, Taiwanu, Ameriky, bývalých NDR, NSR, ZSSR, 

Juhoslávie, ČSSR, tiež zo Švédska, Nemecka, Austrálie, Číny, Japonska, Brazílie, Indonézie, Kanady aj Južnej Kórei. 

Zberateľ, potápač, inštruktor potápania a cestovateľ sa zbieraniu potápačskej techniky venuje už štyridsať rokov. "Ako 

malý chlapec som videl niekoľko filmov o potápaní a úplne ma dostali. V tom čase však neboli také možnosti a tak som 

sa k potápaniu dostal až v zrelom veku. Mal som už dve deti, takže som bol rozvážny, vedel som, čo si v hĺbke môžem 

dovoliť a čo nie. Prvý výstroj, ktorý som mal, bol vyradený vojenský od Zväzarmu," zaspomínal si vášnivý zberateľ a 
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podotkol, že pri dostávaní nového výstroja ho doslova pichlo pri srdci. "Bolo mi ľúto, že stará, nepotrebná technika skončí 

niekde v šrote a na smetisku. No a tak som ju začal zbierať." Každý kus v rozsiahlej zbierke má svoj príbeh. Pri 

niektorých exemplároch je skutočne ťažké vydedukovať, na čo slúžili. Jedno je však isté, slovenskí a českí nadšenci 

potápania mali mimoriadnu schopnosť improvizácie a jednotlivé súčasti techniky si upravovali v amatérskych 

podmienkach. No a práve to robí zbierku originálnou. "Medzi najstaršie unikáty v zbierke patria oživovací pristroj Titan, 

ktorý bol v roku 1939 vyrobený v Prahe, alebo takmer storočné záťažové topánky nemeckého výrobcu Dräger," ozrejmil 

rodák zo Žiliny a priblížil históriu jednotlivých kusov zbierky. V týchto dňoch, až do konca apríla, ich môžete obdivovať v 

Gemersko –malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Múzeum túto zbierku, ktorá nemá v našej krajine obdobu, získalo 

po niekoľkoročnom snažení vďaka podpore Fondu na podporu umenia. Potápačské obleky, vyvažovacie vesty, masky, 

dýchacie technika, plutvy, rôzne doplnky, nože, harpúny, vodotesné púzdra na fotoaparáty a kamery, svietidlá, 

hĺbkomery, súbory tlakových fliaš či oživovacie prístroje. Vystavená zbierka je skutočne rozsiahla. 

 

MARCELA BALLOVÁ 

 

---- 

 

KTO JE PETER FERDINANDY 

 

* Rodák zo Žiliny, ktorý po absolvovaní základnej školy v Revúcej študoval na priemyslovke vo Svite. Po štúdiu viedli jeho 

kroky do magnezitky v Jelšave. V roku 1976 založil spolu s niekoľkými nadšencami Klub športového potápania Vega 

Lubeník. O tri roky neskôr sa začal venovať aj inštruktorskej činnosti. Postupne sa prepracoval až ku kvalifikácii 

inštruktora s tromi hviezdami C.M.A.S. (Svetovej federácie potápačských organizácií). Svojho času patril medzi 

inštruktorov s najvyššou potápačskou kvalifikáciou na Slovensku. V novembri 1993, ako člen prezídia Zväzu potápačov 

Slovenska vycestoval na svetový kongres C.M.A.S do Nikózie na Cypre. Tam sa stal ZPS členom tejto organizácie. Peter 

Ferdinandy je jedným zo zakladajúcich členov Spoločnosti pre históriu potápania Českej republiky. Pred niekoľkými rokmi 

sa venoval pracovnej činnosti pod vodou aj speleopotápaniu. Aktuálne sa mu už síce aktívne nevenuje, ale pomoc pri 

akciách zameraných na prieskum zaplavených jaskynných chodieb v tisoveckom a muránskom krase nikdy neodmietne. 

V rámci svojich znalostí spolupracoval aj pri príprave a vydaní viacerých kníh a médií so zameraním na všeobecné aj 

speleologické potápanie. V 70. rokoch 20. storočia bol jedným zo zakladateľov potápania v regióne Gemer – Malohont. 

Pozornosť pútajú najmä jeho fotografie z potápania v Morskom oku v Tornali. Absolvoval aj ponor do Modrej jaskyne na 

ostrove Biševo. 

 

FOTO: 

 

Peter Ferdinandy pri potápačskom obleku PL 40 (potápanie do 40 metrov), ktorý bol vyvinutý pre armádu v roku 1963. 

Používali ho prevažne ženisti. V tom čase neboli plávajúci potápači, ale chodiaci. Na nohách mali topánky, z ktorých 

jedna vážila 15 kilogramov, niekedy aj viac. S brehom boli spojení cez poľný telefón. Raritou bol ohrievač vzduchu. 

Naliala sa do neho voda, pod ňu sa vložil zapálený benzínový varič. Voda sa zohriala, ohriala aj vzduch, ktorý potom 
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prúdil smerom k potápačovi. Oblek bol z pogumovanej textílie, sklo malo stierač. Potápači nosili pod ním hrubé oblečenie 

z vlny. 

 

FOTO: MARCELA BALLOVÁ 

 

Slovenská rarita. Vodný skúter pre potápačov vyrobený v Spišskej Novej Vsi. 

 

Záťažové topánky, z ktorých jedna váži 18 kg. Vyrobené boli v Nemecku približne v roku 1920. 

 

V takomto neoprénovom obleku sa potápal aj švédsky kráľ. 

 

Poľný telefón a telefónna kukla patrili k potápačskej súprave PL 40. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Aký ponúkajú nástupný plat 

 [Nový Čas; 49/2017; 28/02/2017; s.: 10,11; Eva Eperješiová ; Zaradenie: REGIÓNY] 

 

Na východe hľadajú nových zamestnancov 

 

Autor - Eva Eperješiová  

 

Foto: autorka 

 

KOŠICE - Nemajú dosť odborníkov. Medzinárodné i slovenské spoločnosti z oblasti IT či financií hlásia nedostatok ľudí. 

Niektoré dokonca prijímajú skúsených IT odborníkov v neobmedzenom množstve. Nových ľudí potrebujú i výrobné firmy. 

Pomôcť nájsť nových ľudí mal firmám trh práce ,,Job Fair". Stretlo sa na ňom 32 vystavovateľov, ktorí hľadali vhodných 

uchádzačov. 

 

Hľadajú ľudí! ,,Nemáme v súčasnosti strop, koľko ľudí by sme chceli prijať. Hľadáme ľudí, ktorí svojou kvalitou a 

vzdelaním vytvárajú pridanú hodnotu. Najväčší dopyt je u nás momentálne po softv érových vývojároch, ale aj 

softvérových konzultantoch, projektových manažéroch, analytikoch a ďalších konzultantoch," hovorí vedúci košickej 

pobočky IBM Štefan Mikloš. Až 700 nových pracovných pozícií chce v Košiciach ponúknuť napríklad T-systems. 

Spoločným kritériom pri väčšine obsadzovaných miest je okrem odbornosti aj znalosť cudzích jazykov. Voľné pracovné 

miesta ponúkali firmy na veľtrhu Job Fair, ktorý zorganizovala Americká obchodná komora. ,,Náš trh práce poskytuje 

návštevníkom priestor priblížiť sektor centier spoločných služieb, podmienky, príležitosti a možnosti ďalšieho rozvoja," 

povedal jej predseda Gabriel Galgóci. 
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TRH PRÁCE 

 

- 32 vystavovateľov,  

 

- 25 firiem 

 

- viac ako 150 pracovných miest 

 

- IT, poradenstvo, financie, účtovné služby, výroba a hutníctvo 

 

AKÉ SÚ VAŠE PRACOVNÉ OČAKÁVANIA? 

 

Jay Raghav (22) študent, Chennai, India 

 

Študujem v Košiciach informatiku. Prišiel som si pohľadať nejakú letnú stáž. Som nadšený z toho, koľko tu mám 

možností. V budúcnosti by som si u vás chcel nájsť normálnu prácu. 

 

Peter Murín (23) študent, Košice 

 

Hoci neštudujem IT odbor, našiel som tu aj ja čosi zaujímavé. Mám SAP certifikát, tak by som sa skúsil zamestnať v 

niektorej medzinárodnej firme, ktorá s týmto programom pracuje. 

 

Zoltán Jánošík (23) študent, Čierna nad Tisou 

 

Moje očakávania z tohto podujatia boli splnené na 80 %. Väčšina ponúkaných jobov je z oblasti IT, ja študujem geografiu. 

Ale predsa skúsim, či sa mi nepodarí niečo nájsť. 

 

SENACOR 

 

Senacor zamestnáva asi 330 IT odborníkov a potrebuje ešte rozšíriť rady. ,,Momentálne do Košíc hľadáme skúsených 

JAVA programátorov. Vítaná je znalosť nemeckého jazyka, keďže sme nemecká firma. Postačí však aj anglický jazyk," 

hovorí personalistka Anna Dlugošová 

 

EMBRACO 

 

,,V závode v Spišskej Novej Vsi zamestnávame 2 400 zamestnancov, tam obsadzujeme pozície trainee," hovorí HR 

líder Adriana Riško Stankiewicz. V odbornom centre GBS v Košiciach otvárajú viacero pozícií. ,,Hľadáme analytikov 

finančných, personálnych a logistických," dodala. 
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HARMONY 

 

Odborníci chýbajú i závodu na výrobu papierových hygienických produktov v Slavošovciach. ,,Hľadáme asi 10 ľudí s 

technickým vzdelaním v strojárenstve alebo elektrotechnike, postačí aj stredoškolské. Potrebujeme odbornú obsluhu 

moderných výrobných liniek," povedal manažér výroby Vladimír Bystren. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Ľubomír Vaic: Vysnívaná NHL prevýšila aj medaily z MS 

 [Pravda; 49/2017; 28/02/2017; s.: 48,47; Michal Mašľany ; Zaradenie: šport] 

 

Michal Mašľany Bratislava 

 

Výškový deficit dokázal šikovne kompenzovať rýchlymi rukami a výborným prehľadom v hre. Z mládežníckych tímov 

Spišskej Novej Vsi to cez Poprad a Košice dotiahol až do vytúženej NHL, kde odohral za Vancouver Canucks 9 

stretnutí. Neskôr pôsobil v takmer všetkých prestížnych európskych súťažiach. V drese reprezentácie získal striebornú 

medailu v Petrohrade 2000 a bronz o tri roky neskôr v Helsinkách. Ľubomír Vaic, ktorý na budúci týždeň oslávi 

štyridsiatku, sa pred desiatimi dňami v drese materského klubu v I. lige rozlúčil s úspešnou kariérou. "Rozhodlo zdravie, 

vek a aj chuti do každodenného tréningu už bolo čoraz menej," tvrdí dvojnásobný majster Slovenska. 

 

S kariérou ste sa lúčili už pred dvoma rokmi, no na ľad ste sa vrátili. Teraz ste si naplánovali už definitívny koniec? 

 

Áno. Už dopredu som rátal s tým, že toto bude moja posledná sezóna. Len som ešte čakal, ako sa budem zdravotne cítiť. 

Keďže ma pobolievalo koleno, tak už v polovici sezóny som vedel, že to bude naozaj koniec. 

 

Hokeju sa venujete denno–denne od útleho detstva. Aké je to vnútorne sa vyrovnať s tým, že prestanete hrať? 

 

Bolo by to určite náročnejšie, keby som nevedel, čomu sa mám venovať. Pred rokom sme spolu s bývalým spoluhráčom 

Michalom Findurom urobili na zimnom štadióne špeciálnu streleckú zónu, kde sa venujeme deťom. Učíme ich strieľať, 

nahrávať a pracovať s pukom mimo ľadovej plochy. Dokončujeme ešte funkčnú posilňovňu, aby sme mali pokope všetko 

potrebné. 

 

Plánujete sa práci s deťmi venovať natrvalo alebo ste len vo fáze hľadania, čo vás bude po kariére napĺňať? 

 

Verím, že to bude dlhodobý projekt, keďže sme do toho investovali nejaké peniaze. Zatiaľ nás to baví a záujem detí 

rastie, čo nás veľmi teší. Je výborné, že pokračujem pri hokeji a navyše pomáhame deťom. Som zároveň člen výkonného 

výboru klubu. Keď budem stíhať, tak rád pomôžem aj klubu. 
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V Spišskej Novej Vsi sa s vami pred posledným zápasom oficiálne rozlúčili. Ako sa vám páčilo, čo pre vás pripravili? 

 

Bolo to veľmi pekné. Prišli aj moji bývalí spoluhráči a veľmi dobrí kamaráti Miro Lažo s Andrejom Podkonickým. Takmer 

do poslednej chvíle som o tom nevedel. Až v deň zápasu mi poobede volal Igor Tóth a ospravedlnil sa, že nemôže prísť. 

Tým pádom som pochopil, že sa niečo chystá. Samozrejme, verili sme, že štvrťfinálovú sériu s Michalovcami ešte 

natiahneme, ale iný vhodný termín na rozlúčku by sa už asi nenašiel. 

 

Čo vám prvé zišlo na um, keď vám pustili spomienkové video? 

 

Pred očami mi v skrate prebehla celá kariéra. Ubehlo to celé tak rýchlo, že si človek ani nestíhal uvedomovať, čo všetko 

zažil. Mám v podstate len pekné spomienky, lebo na zlé rýchlo zabúdam. Spomenul som si, kde všade som bol a čo som 

zažil. 

 

Ktorý moment radíte vo vašej kariére najvyššie? 

 

Jednoznačne NHL. Síce sa to ťažko porovnáva s medailami z majstrovstiev sveta, ale NHL je najlepšia a najslávnejšia 

súťaž na svete. Od malička som sníval, že si tam raz zahrám a podarilo sa mi to. O účasti na MS som ako dieťa príliš 

nerozmýšľal, ale NHL sme vtedy sledovali všetci a predstavovali si, aké by to bolo nastúpiť tam. 

 

Hneď v prvej sezóne v zámorí ste naskočili aj do NHL, v druhom zápase strelili gól. Ako ste to prežívali? 

 

Bolo to všetko krásne. Presne si pamätám svoj prvý zápas aj prvý gól, ktorý som strelil Tomovi Barrassovi z Pittsburghu. 

Dokonca som ten gól nedávno aj videl. Chalani, ktorí organizovali rozlúčku ho síce nedokázali zohnať, hoci sa o to snažili 

aj s pomocou Dušana Benického, ale dva dni po rozlúčke sa objavil na facebooku. Jeden známy zo Spišskej, ktorý žije na 

Floride, pozeral nejaký dokument o Pittsburghu a v ňom rozoberali aj zápas, v ktorom som skóroval. Bol zaujímavý tým, 

že sme po dvoch tretinách viedli 6:1, no nakoniec prehrali 6:7 po predĺžení. 

 

Pokračovanie – s. 47 

 

Dokončenie – s. 48 

 

Po prvej sezóne ste sa napriek sľubnému začiatku vrátili do Košíc... 

 

Trénerom Canucks bol Mike Keenan, ktorý nemal rád Európanov ani malých hráčov. Keďže som spĺňal obe podmienky, 

tušil som, že pod ním veľa šancí nedostanem. Preto som sa vrátil domov a hral za Košice. 

 

O rok ste sa do zámoria vrátili a opäť ste tam strávili len rok. Stratili ste vieru, že sa v NHL naplno usadíte? 
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Chcel som ostať, ale ponúkli mi len kvalifikačný kontrakt, dvojcestný. Na farme mi dávali najnižšie podmienky, s čím som 

nesúhlasil. Tak sme sa nedohodli. Snažil som sa ešte o nejakú výmenu, mali o mňa záujem Pittsburgh aj Florida a oba 

kluby mi ponúkali jednocestnú zmluvu. Bohužiaľ, nedohodli sa s Vancouvrom na výmene. Canucks za mňa požadovali 

výber v treťom kole, a keďže mňa si vybrali až v deviatom, tak to nechceli kluby riskovať. 

 

Nikdy ste spätne nerozmýšľali nad tým, že ste to mali v zámorí vydržať dlhšie aj za cenu nižšieho kontraktu? 

 

Verím, že všetko je tak, ako má byť. Asi som mal jednoducho hrať v Európe. Nedohodol som sa s Canucks na 

podmienkach, taký je športový život. No neľutujem to. 

 

Zahrali ste si v Nemecku, Česku, Fínsku, Rusku aj vo švédskej druhej lige. Kde ste sa cítili najlepšie? 

 

Najviac sa mi páčilo v Rusku, kde sa hral krásny hokej. V Magnitogorsku sme mali výborné mužstvo. Celú sezónu sme 

hrali ozaj dobre a siahali sme na titul. Vyhrali sme základnú časť a vo finále viedli 2:0 na zápasy, pričom sa hralo na tr i 

víťazné. Potom sme však všetky tri súboje prehrali na nájazdy. Ďalšia skvelá destinácia bol Liberec – vynikajúca partia, 

zázemie a zábava na ľade s Andrejom Podkonickým a ostatnými výbornými spoluhráčmi. 

 

V Rusku sa vám celkom darilo. Netúžili ste okúsiť aj KHL? 

 

Keď začala KHL, pôsobil som v Bratislave. V tom čase som už mal rodinu a deti, nechcel som ich ťahať do Ruska. Keď 

som však bol v Magnitogorsku, mal som tam ostať aj ďalšiu sezónu. Vedenie ma chcelo, ale tréner si nakoniec vybral 

iných hráčov. 

 

Zahrali ste si na troch svetových šampionátoch a máte dve medaily... 

 

Samé krásne spomienky. V Petrohrade sme boli po finále všetci veľmi sklamaní. Ešte nám nedochádzalo, čo sme 

dokázali. Až keď sme sa vrátili do Bratislavy, kde nás čakalo obrovské množstvo ľudí, uvedomili sme si, že máme striebro 

z majstrovstiev sveta. V Helsinkách som už toho odohral menej, striedali sme sa v zostave s Peťom Sejnom. V dueli o 

bronz som mal hrať ja, už som bol pripravený a oblečený, keď mi povedali, že nastúpi Peťo. Bol som trochu sklamaný, že 

zápas sledujem len z tribúny... Pre mužstvo však bolo úžasné, že sme sa s turnajom rozlúčili víťazstvom. Ošiaľ doma už 

nebol taký veľký ako tri roky dozadu, ale aj vtedy to bolo krásne. © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

FOTO: 

 

Radosť Ľubomíra Vaica v čase, keď obliekal dres bratislavského Slovana. 

 

Späť na obsah 
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1.16.  Tipy na dnes - utorok 28. februára 

 [korzar.sme.sk; 28/02/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20464450/tipy-na-dnes-utorok-28-februara.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Fašiangovanie 2017 

 

PREŠOV. V utorok, deň pred Popolcovou stredou, bude Prešov žiť fašiangami. Na pešej zóne sa o 11.00 hod. budú 

prezentovať staré zvyky, folklór i dobré jedlo. Na programe je šarišská zabíjačka s ochutnávkou špecialít, o 15.00 hod. to 

bude fašiangový sprievod od súsošia Immaculata, vinšovačky, program na pódiu, domáce dobroty i stánky s 

občerstvením. 

 

Divadelný kabinet východňara 

 

PREŠOV. Divadelné predstavenie: Lokalmatriots uvedú vo Wave klube v utorok o 19.00 hod. 

 

Kino Pocity: Moonlight 

 

PREŠOV. Kino Pocity prinesie v utorok o 19.00 hod. titul Moonlight. 

 

Poézia známa, neznáma? 

 

PREŠOV. Inšpiračná interaktívna prednáška nielen pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry. Úvahami bude v 

literárnej kaviarni Viola v utorok od 16.00 hod. sprevádzať Soňa Pariláková. 

 

Prešibaný Pinocchio 

 

SABINOV. Čítanie z knihy G. Rodariho bude v Mestskej knižnici v Sabinove v utorok o 14.00 hod. 

 

Cineama 2017 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské osvetové stredisko pripravuje 25. ročník regionálnej súťažnej prehliadky neprofesionálnej 

filmovej tvorby. Tohtoročná prehliadka sa odohrá, pre každoročných účastníkov, v nových priestoroch, v Galérii umelcov 

Spiša od 17.00 h. 

 

Prierez tvorbou 

 

https://korzar.sme.sk/c/20464450/tipy-na-dnes-utorok-28-februara.html
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HUMENNÉ. Vo výstavnej miestnosti Domu kultúry si až do 6. marca môžete pozrieť výstavu Mariána Kopka, ktorá nesie 

názov Prierez tvorbou. 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Pohotovosť v lekárňach - utorok 28. februára 

 [korzar.sme.sk; 28/02/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20467836/pohotovost-v-lekarnach-utorok-28-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 

 

UNIVERSA, Hlavná 1735/59 

 

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

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

https://korzar.sme.sk/c/20467836/pohotovost-v-lekarnach-utorok-28-februara.html
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Spišská Nová Ves 

 

SLÁVKA, Poliklinika pri Hornáde, Chrapčiakova 2915/1, +421 53 4166122 

 

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

 

Rožňava 

 

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

 

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

 

Revúca 

 

Benu - Tesco 

 

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 

 

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 

 

ADUS, Mnoheľova 2+421 524283134 

 

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

 

Humenné 

 

Na detskej poliklinike, Hviezdoslavova 1525/29 

 

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

 

TILIA, Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 

 

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

 

Trebišov 

 

ALOSA, Berehovská 3950/30, +421 056/6685815 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

ROZMARÍN, Štefánikova 1392/14, 056/6894930 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Kam za kultúrou - utorok 28. februára 

 [korzar.sme.sk; 28/02/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20467842/kam-za-kulturou-utorok-28-februara.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Päťdesiať odtieňov temnoty o 15.40, 18.10, 20.40, LEGO Batman vo filme 3D o 15.10, Päťdesiat 

odtieňov temnoty o 17.40, T2 Trainspotting o 15.30, 20.10, Bodi: Psia superstar o 15.00, Všetko alebo nič o 16.50, John 

Wick 2 o 18.00, 20.40, Psia duša o 15.20, LEGO Batman vo filme o 17.30, Liek na život o 19.50, Spievaj o 15.00, Lion o 

17.20, Muzzikanti o 16.20, 18.40, ARTMAX FILMY - Moonlight o 21.00, ARTMAX BALET - Spiaca krásavia priamy 

prenos o 19.55 hod., 

 

https://korzar.sme.sk/c/20467842/kam-za-kulturou-utorok-28-februara.html
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STER CENTURY CINEMAS - John Wick 2 o 18.10, 20.00, T2 Transpotting o 18.00, Päťdesiat odtieňov temnoty o 17.40, 

19.50, LEGO Batman vo filme o 15.30, Kruhy o 20.20, Psia duša o 16.00, Rozpoltený o 20.30, Všetko alebo nič o 15.40, 

17.50, La La Land o 15.50 hod., 

 

ÚSMEV - Život v oblakoch o 20.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - John Wick 2 o 20.00, T2 Transpotting o 18.00, LEGO Batman vo 

filme o 15.30, Päťdesiat odtieňov temnoty o 17.40, 19.50, Kruhy o 20.20, Psia duša o 16.00, Všetko alebo nič o 15.40, 

17.50 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Labutie jazero o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Na skle maľované 

o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO - (Alžbetina 38) - O rytierovi bez koňa o 9.00, (Tajovského 4) Čert a Kača o 9.00, 

10.30 hod., THÁLIA - Döbrentey Ildikó-Gryllus Vilmos-Levente Péter Varázs-Óra o 9.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ (Mánesova 23) - Orchidey - skvosty v ríši rastlín (do 12. 3.), 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); Jiří Máška: Fata Morgana (do 26. 

3.), Honoré Daumier: Zrkadlo stratených čias (do 26. 3.), Kresba a maľba pre začiatočníkov od 17.00 hod., GALÉRIA 

ÚĽUV (Mäsiarska 52, po - pia 13 - 17) - Kruhy na vode 2016 - 9. ročník súťaže dizajnu orientovaného na remeslo (do 14. 

3.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý 

poklad; Výstava: Okrídlení pútnici - Tajomstvo vtáčej migrácie (do 30. 4.), 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 BAŠTA (Hrnčiarska 7, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17) - Štefan Pástor - Výber z tvorby (do 26. 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, VEĽKÉ 

KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť 

svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. 
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Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, 

tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV 

SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / 

Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história 

okresu – stála expozícia, BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: 

História baníctva na Spiši, TREBIŠOV: GALÉRIA KC JUŽNÉHO ZEMPLÍNA - Ivana Kosturová - Intuitívna tvorba, 3D 

maľovanie a maľované kabelky (do 13. 3.) 

 

ZÁBAVA 

 

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

hod.), (film) Toni Erdmann o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Päťdesiat odtieňov temnoty o 15.30, 18.10, 20.40, 21.00, LEGO Batman vo filme o 17.40, 3D o 

15.20, Všetko alebo nič o 20.00, Psia duša o 15.50, Muzzikanti o 16.10, 18.30, Spiaca krásavica (balet - priamy prenos) o 

19.55, Moonlight o 20.50 hod., POPRAD: CINEMAX - Bodi: Psia superstar o 15.50, John Wick 2 o 20.30, LEGO Batman 

vo filme o 15.40, Lion o 15.00, Muzzikanti o 17.30, Päťdesiat odtieňov temnoty o 17.50, 20.20, Spiaca krásavica (balet) o 

19.55, Všetko alebo nič o 18.00 hod., HUMENNÉ: FAJN - Zničení láskou o 19.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, 

Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické 

paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História 

materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície 

národopisu s trojrozmerným materiálom; GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Floriánova 2) - Projected Area (do 31. 3.), 

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, ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, 

Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, NÁRODNÁ 

KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD 

SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; 

STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála 

expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty, 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 
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čipka (do 28. 2.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie; 

Výstava: Viola Krupová - Feeling happy :) (do 5. 3.), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica 

SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA 

(ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky 

prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Prierez 

tvorbou autora Mariána Kopku (do 6. 3.) 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Dráma až do konca základnej časti? 

 [Šport; 49/2017; 28/02/2017; s.: 18; as ; Zaradenie: BASKETBAL, STOLNÝ TENIS] 

 

Urputné boje o čo najlepšie pozície pre play-off môžu ešte otriasť poradím SBL 

 

Do konca základnej časti sezóny 2016/17 ligy basketbalistov zostáva ešte mesiac. Už minulý týždeň sme prorokovali, že 

s veľkou pravdepodobnosťou poznáme tím, ktorý do play-off postúpi z prvého miesta (Košice) a tiež, že tri družstvá 

(Karlovka, Spišská Nová Ves a Nitra) môžu na "vyraďovačku" už temer naisto zabudnúť. Namieste je teda otázka: bude 

v zostávajúcich týždňoch ešte o čo hrať? 

 

Určite bude! Prinajmenšom o čo najlepšiu východiskovú pozíciu, keďže o nasadení do play-off rozhoduje len a iba 

poradie po základnej časti. A to sa hneď v siedmich prípadoch (z ôsmich) môže ešte dramaticky meniť. 

 

HORNÁ POLOVICA "PAVÚKA" 

 

Ako sme už uviedli, Košice, ktoré majú dosiaľ bilanciu 27 víťazstiev – 5 prehier, by v nasledujúcich deviatich kolách 

museli prehrať o štyri zápasy viac ako Inter, aby ich druhí Bratislavčania ešte predbehli. Nepravdepodobné! Zaujímavý 

však môže byť boj o druhú priečku. Inter má na konte o tri víťazstvá viac ako Prievidza a Levice. Z tohto tria majú 

Hornonitrania zápas k dobru a pri podrobnejšej analýze zistíme, že je pravdepodobné, že finišovať môžu s bilanciou 

medzi 7-2 a 5-4. Vzhľadom na nedáv-nu sériu piatich prehier ťažko predvídať presnejšie. Klub len včera oznámil, že opäť 

angažoval amerického pivota Mika Rostampoura, člena vlaňajšieho majstrovského kádra. Prievidza tak bude mať k 

dispozícii sed-mičku legionárov, hoci v zápase ich môže použiť najviac šesť. "Veríme, že tento krok pomôže k zvýšeniu 

konkurencie v tíme a posilní rotáciu pred náročnými zápasmi, ktoré nás na konci základnej časti a v play-off čakajú," 

nechal sa počuť kouč Miljan Čurovič. Levice sa v závere môžu pohybovať v intervale 6-2 až 4-4. Častejšie budú hrať 

vonku ako doma, ale to im neprekáža, keďže zo 14 zápasov na súperovej pôde vyhrali 9. V tomto sú úspešnejšie len 

Košice (12 z 15). Inter, ak nikoho nepodcení, vyhrá z posledných ôsmich duelov šesť či päť. O tom, kto napokon obsadí 

druhú pozíciu, sa môže rozhodovať až 25. marca v Bratislave v priamej konfrontácii Interu a Prievidze. 

 

DOLNÁ POLOVICA "PAVÚKA" 
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Komárno síce nie je také suverénne ako v predošlých dvoch ročníkoch, keď dokráčalo najprv k zlatu a potom k striebru, 

no už je konečne kompletné a vidno to aj na dobrých výsledkoch. V sobotu uspelo v Lučenci a dalo jasne najavo, že by 

rado ešte preniklo do prvej štvorky. Zvlášť dôležitý bude z tohto pohľadu pozajtrajší duel proti Leviciam. A čo ostatní? 

Karty sú rozdané. Svit, ako je doma výborný (bilancia 13-3), tak je slabý vonku (3-13). Vyššie ako na súčasnú šiestu 

priečku sa už zrejme nedostane, no musí si kryť chrbát pred Handlovou. Tá minulý týždeň zdolala Prievidzu a rešpekt 

vzbudzovala aj pred zápasom v Bratislave proti Interu. V ňom napokon sklamala. "Zápas bol viac-menej rozhodnutý už v 

prvom polčase: prispaný začiatok, veľa chýb v útoku, zlé riešenie v obrane. Hrali sme absolútne bez agresivity, bez tvrdej 

obrany. Súper nám odskočil na vyše dvadsať bodov. V druhom polčase sme sa miestami ešte ako-tak snažili niečo s tým 

spraviť. Stratu sme stiahli pod dvadsať bodov, no nikdy sme sa nemohli dostať na dostrel. Z našej strany slabý výkon," 

hovoril po prehre 66:88 kapitán Ondrej Haviar, ktorý opäť koučoval "baníkov" namiesto dištancovaného trénera Marka 

Cvetkoviča. Z tímov zoradených na šiestom až ôsmom mieste má Handlová pred sebou azda najľahší program, no v 

konečnom účtovaní ju možno bude mrzieť, že za kontumáciu v Lučenci sa jej do tabuľky nepripísal ani bod. A propos, 

Lučenec. Bije do očí, ako dopláca dobre koučovaný tím s viacerými schopnými hráčmi na úzky káder. Dočká sa ešte 

posilnenia? "Chceli sme sa vydať slovenskou cestou a získať niekoho do podkošového priestoru, aby sme rozšírili 

rotáciu, lebo nastupujeme proti mužstvám, ktoré majú širokú lavičku. Nakoniec sa musíme poobzerať po zahraničnom 

hračovi," prezradil nám kouč Ivan Kurilla plány, ako sa vyrovnať s kritickým bodom, ktorý Lučenčanov naposledy v sobotu 

stál dobre rozohranú partiu s Komárnom (69:85). (as) 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Na východe hľadajú nových zamestnancov: Aký ponúkajú nástupný plat? 

 [cas.sk; 28/02/2017; Eva Eperješiová ; Zaradenie: Správy] 

https://www.cas.sk/clanok/516695/na-vychode-hladaju-novych-zamestnancov-aky-ponukaju-nastupny-plat/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Nemajú dosť odborníkov. Medzinárodné i slovenské spoločnosti z oblasti IT či financií hlásia nedostatok ľudí. 

 

Niektoré dokonca prijímajú skúsených IT odborníkov v neobmedzenom množstve. Nových ľudí potrebujú i výrobné firmy. 

Pomôcť nájsť nových ľudí mal firmám trh práce "Job Fair". Stretlo sa na ňom 32 vystavovateľov, ktorí hľadali vhodných 

uchádzačov. 

 

Hľadajú ľudí! "Nemáme v súčasnosti strop, koľko ľudí by sme chceli prijať. Hľadáme ľudí, ktorí svojou kvalitou a 

vzdelaním vytvárajú pridanú hodnotu. Najväčší dopyt je u nás momentálne po softvérových vývojároch, ale aj 

softvérových konzultantoch, projektových manažéroch, analytikoch a ďalších konzultantoch," hovorí vedúci košickej 

pobočky IBM Štefan Mikloš. Až 700 nových pracovných pozícií chce v Košiciach ponúknuť napríklad T-systems. 

Spoločným kritériom pri väčšine obsadzovaných miest je okrem odbornosti aj znalosť cudzích jazykov. 

 

https://www.cas.sk/clanok/516695/na-vychode-hladaju-novych-zamestnancov-aky-ponukaju-nastupny-plat/
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Voľné pracovné miesta ponúkali firmy na veľtrhu Job Fair, ktorý zorganizovala Americká obchodná komora. "Náš trh 

práce poskytuje návštevníkom priestor priblížiť sektor centier spoločných služieb, podmienky, príležitosti a možnosti 

ďalšieho rozvoja," povedal jej predseda Gabriel Galgóci. 

 

Trh práce 

 

- 32 vystavovateľov, 

 

- 25 firiem 

 

- viac ako 150 pracovných miest 

 

- IT, poradenstvo, financie, účtovné služby, výroba a hutníctvo 

 

Embraco 

 

Otvoriť galériu 

 

"V závode v Spišskej Novej Vsi zamestnávame 2 400 zamestnancov, tam obsadzujeme pozície trainee," hovorí HR líder 

Adriana Riško Stankiewicz. V odbornom centre GBS v Košiciach otvárajú viacero pozícií. "Hľadáme analytikov 

finančných, personálnych a logistických," prezradila personalistka. 

 

Nástupný plat absolventa - od 800 eur. 

 

Senacor 

 

Otvoriť galériu 

 

Senacor zamestnáva asi 330 IT odborníkov a potrebuje ešte rozšíriť rady. "Momentálne do Košíc hľadáme skúsených 

JAVA programátorov. Vítaná je znalosť nemeckého jazyka, keďže sme nemecká firma. Postačí však aj anglický jazyk," 

hovorí personalistka Anna Dlugošová. 

 

Nástupný plat programátora - okolo 1 300 eur mesačne. 

 

Harmony 

 

Otvoriť galériu 
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Odborníci chýbajú i závodu na výrobu papierových hygienických produktov v Slavošovciach. "Hľadáme asi 10 ľudí s 

technickým vzdelaním v oblasti strojárenstva alebo elektrotechniky, postačí aj stredoškolské vzdelanie. Potrebujeme 

odbornú obsluhu moderných výrobných liniek," povedal manažér výroby Vladimír Bystren s tým, že uvažujú o rozšírení 

výroby. 

 

Nástupný plat odborníkov - od 800 eur. 

 

Aké sú vaše pracovné očakávania? 

 

Otvoriť galériu 

 

Jay Raghav (22) 

 

študent, Chennai, India 

 

- Študujem v Košiciach informatiku. Prišiel som si pohľadať nejakú letnú stáž. Som nadšený z toho, koľko tu mám 

možností. V budúcnosti by som si u vás chcel nájsť normálnu prácu. 

 

Otvoriť galériu 

 

Peter Murín (23) 

 

študent, Košice 

 

- Hoci neštudujem IT odbor, našiel som tu aj ja čosi zaujímavé. Mám SAP certifikát, tak by som sa skúsil zamestnať v 

niektorej medzinárodnej firme, ktorá s týmto programom pracuje. 

 

Otvoriť galériu 

 

Zoltán Jánošík (23) 

 

študent, Čierna nad Tisou 

 

- Moje očakávania z tohto podujatia boli splnené na 80 %. Väčšina ponúkaných jobov je z oblasti IT, ja študujem 

geografiu. Ale predsa skúsim, či sa mi nepodarí niečo nájsť. 

 

Foto: 
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Harmony Zdroj - ee 

 

Embraco Zdroj - ee 

 

Senacor Zdroj - ee 

 

Harmony Zdroj - ee 

 

Jay Raghav Zdroj - ee 

 

Peter Murín Zdroj - ee 

 

Zoltán Janošík Zdroj - ee 

 

-END 
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