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1. Spišská Nová Ves 

1.1. NOVINKA, ktorá poteší tisíce Slovákov: Exekúto ra sa zbavíte raz-dva!  

     [pluska.sk; 01/03/2017; mt ; Zaradenie: Rady a tipy] 

1.2. Lukáš zo Spišskej sa podelil o zábery zo svoje j záhrady: Hne ď vás chytí jarná nálada!  

     [spisska.dnes24.sk; 02/03/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.3. Rady volejbalistov Prievidze vystuží vzácna po sila (+FOTO)  

     [nasaprievidza.sme.sk; 02/03/2017; Ivan Mriška ; Zaradenie: Prievidza / Šport] 

1.4. Nemocnice Penty budú lie čiť rakovinu pomocou umelej inteligencie. Ako prvé v r egióne  

     [hnonline.sk; 02/03/2017; HNonline.sk ; Zaradenie: HNonline.sk] 

1.5. Svet zdravia bude využíva ť nový systém pri lie čbe rakoviny  

     [ekonomika.sme.sk; 02/03/2017; SITA ; Zaradenie: Ekonomika / Slovensko] 

1.6. IBM Watson for Oncology bude radi ť lekárom zo siete nemocníc Svet zdravia pri lie čbe pacientov  

     [quark.sk; 02/03/2017; Redakcia ; Zaradenie: Veda a technika] 

1.7. VIDEO TOUCHIT: IBM Watson for Oncology bude ra diť lekárom zo siete nemocníc Svet zdravia pri lie čbe 

pacientov  

     [touchit.sk; 02/03/2017; Ondrej Macko ; Zaradenie: Reportáže, Video] 

1.8. Exkluzívne spomienky našich čitate ľov: Pamätáte si Smažienku či obchodný dom Hornád?  

     [spisska.dnes24.sk; 02/03/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.9. Pacienti s rakovinou sa do čkali! Prvé nemocnice na Slovensku dokážu nasadi ť tú najlepšiu lie čbu!  

     [pluska.sk; 02/03/2017; mz ; Zaradenie: Rady a tipy] 

1.10. Vodiča museli drža ť, aby nevypadol  

     [JOJ, 19:00; Krimi; 02/03/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.11. Šmyk ľavé cesty  

     [Markíza, 17:00; Prvé Televízne noviny; 02/03/2017;  Marek Baláž; Zaradenie: z domova] 

1.12. Začína sa druholigová jar. Ani Skalica ešte nemá istot u 

     [Pravda; 52/2017; 03/03/2017; s.: 36; zn ; Zaradenie: šport] 

1.13. Doktor po čítač 

     [Plus jeden deň; 52/2017; 03/03/2017; s.: 8; mz ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.14. Policajt odmietol fúka ť, za volantom sa vraj vymenil  

     [kosice.korzar.sme.sk; 03/03/2017; Róbert Bejda ; Zaradenie: Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia] 

1.15. Humor od vás, pre vás  

     [korzar.sme.sk; 03/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Zaujímavosti] 

1.16. Hokejistky Prešova sú pred bránami finále ext raligy  

     [presov.korzar.sme.sk; 03/03/2017; Michal Frank ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš] 

1.17. Levice opä ť nestačili na Komárno  

     [naselevice.sme.sk; 03/03/2017; Ivan Porubský ; Zaradenie: Levice / Šport] 

1.18. Tipy na dnes - piatok 3. marca  

     [korzar.sme.sk; 03/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.19. Kam za kultúrou - piatok 3., sobota 4. a nede ľa 5. marca  
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     [korzar.sme.sk; 03/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.20. Pohotovos ť v lekár ňach - piatok 3., sobota 4. a nede ľa 5. marca  

     [korzar.sme.sk; 03/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.21. Policajt odmietol fúka ť, za volantom sa vraj vymenil s priate ľkou  

     [Korzár; 52/2017; 03/03/2017; s.: 5; RÓBERT BEJDA ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.22. Šarišanka o finále  

     [Prešovský večerník; 03/03/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

1.23. Trénovali pod ľa vlastného vedomia a svedomia  

     [Prešovský večerník; 03/03/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

1.24. Cíti sa na štyridsa ť 

     [Šport; 52/2017; 03/03/2017; s.: 26; lč) ; Zaradenie: CYKLISTIKA, BASKETBAL] 

 

1.  Spišská Nová Ves  

 

1.1.  NOVINKA, ktorá poteší tisíce Slovákov: Exekút ora sa zbavíte raz-dva!  

 [pluska.sk; 01/03/2017; mt ; Zaradenie: Rady a tipy] 

http://www.pluska.sk/rady-tipy/nemate-peniaze-zato-dlhov-vyse-hlavy-tychto-10-krokov-vas-privedie-k-uspesnemu-bankrotu.html 

 

Táto správa bude určite zaujímať vyše 100-tisíc Slovákov, ktorí majú na krku exekúciu pre nezaplatené šeky, faktúry či 

splátky úverov. Záchránia vás nasledujúce kroky, ktoré vás privedú k úspešnému bankrotu. 

 

Osobné bankroty by mali byť od marca aj pre chudobných a zadĺžených Slovákov. 

 

Autor - ilustračné foto, profimedia 

 

Od 1. marca platí novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Pre zamestnaných, ľudí bez práce, živnostníkov, 

invalidov aj dôchodcov je možnosťou, ako zatočiť s dlžobami a začať nový život. 

 

Minimálna mzda na Slovensku stúpne až na 870 eur. Nie je to žart! 

 

Dokonca vám nechajú toľko peňazí, aby ste neskončili bez strechy nad hlavou. Vláda určila sumu 10 000 eur ako 

nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. "Priniesť by to malo to, že keď sa ľudia oddlžia formou osobného bankrotu, aby neostali 

na ulici," povedala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). 

 

Šokujúci krok obchodníkov: Dva týždne budú predajne na Slovensku zatvorené! 

 

Vlani bolo na Slovensku vyhlásených 731 osobných bankrotov. V susednej Českej republike to bolo mnohonásobne viac. 

"Vzhľadom na to, že 1. marca nadobudne účinnosť novelizácia konkurzného zákona, vďaka ktorej sa osobný bankrot na 
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Slovensku stane pre dlžníkov dostupnejší, v roku 2017 očakávame vyššie čísla," uviedla Jana Marková, hlavná analytička 

spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureu, ktorá zabezpečuje prevádzku úverových registrov. 

 

Slováci, pozor na veľký podvod: Nedajte sa zlákať na falošný 100-eurový kupón! 

 

Výplatu vám už nikto nevezme 

 

Doteraz bol osobný bankrot pre väčšinu dlžníkov drahý. Na to, aby sa vôbec mohol začať, musel mať dlžník jednak 

majetok v hodnote aspoň 1 659,70 eur a zaplatiť poplatok 650 eur. Súd povolil oddlženie, teda odpustenie dlhov až po 

ukončení konkurzu a predaji majetku s tým, že dlžník musel tri roky odvádzať 70 % svojho ročného príjmu na úhradu 

dlhov a na trovy. 

 

Po novom nemusíte mať žiaden majetok a na poplatok, ktorý sa znížil na 500 eur, vám požičia štát. Po oddlžení vám 

ostane celá výplata. 

 

Slováci dostanú západniarske platy. Zmena zákona, z ktorej vám padne sánka 

 

Čo sa ešte mení a ako budú vyzerať bankroty Slovákov? Prinášame odpovede na najdôležitejšie otázky. 

 

1. Je osobný bankrot vhodný aj pre mňa? 

 

Osobný bankrot je určený Slovákom s vyhlásenou exekúciou, ktorí majú neuhradené účty, faktúry voči minimálne dvom 

dodávateľom, či už sú to elektrárne, plynárne, banka, nebanková spoločnosť alebo telekomunikačný operátor. 

 

2. Ako mám postupovať? 

 

Ak máte na krku dlhy aj exekútora, treba sa obrátiť na Centrum právnej pomoci. Buď vás bude zastupovať centrum alebo 

vám určí advokáta. Pripravte si doklady ako životopis s opisom vašej terajšej životnej situácie, zoznam majetku vo vašom 

vlastníctve za posledné tri roky, zoznam veriteľov, ktorým dlhujete, doklady o vašich dlhoch. 

 

Centrum právnej pomoci alebo advokát podá návrh na súd. Ak bude návrh v poriadku, súd do 15 dní vyhlási konkurz, a 

tým sa zastavia exekúcie voči vašej osobe. Súd určí správcu, ktorý ohodnotí a speňaží váš majetok. 

 

Získané peniaze sa rozdelia medzi veriteľov, ktorým dlhujete a súd vyhlási vaše oddlženie. Tým sa ostatné dlhy zmenia 

na nevymáhateľné, teda veritelia už od vás nemôžu žiadať ich zaplatenie. 

 

3. Musím zaplatiť všetky dlhy? 
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Súd pri osobnom bankrote rozhoduje podľa vášho majetku o tom, akú časť dlhov musíte zaplatiť a akú vám odpustí. To 

znamená, že zvyšok dlhov bude nevymáhateľný. Výnimkou sú pohľadávky, ktoré sa podľa zákona neodpúšťajú, napr. 

nezaplatené výživné alebo náhrada za škodu spôsobenú na zdraví. Tieto dlhy musíte splácať. 

 

Prečítajte si ďalšie zaujímavé články na Pluska.sk 

 

OTESTUJTE SA! Hrozí vám, že sa svojich dlhov už nezbavíte? 

 

Máte na krku dlhy? Na počkanie zistíte, či po vás ide exekútor 

 

Prerástli vám pôžičky cez hlavu? Deväť krokov, ako z dlhov von! 

 

Obrovský šok pre dôchodcov na Slovensku: Kruto zaplatili za to, že im štát zvýšil penziu! 

 

Ďalšia zdrvujúca správa pre slovenské ženy: Mizerný dôchodok po dlhoročnej drine! 

 

4. Pomôžu mi zadarmo? 

 

Centrum právnej pomoci poskytuje bezplatné služby ľuďom s príjmom do 1,4 násobku životného minima, čo je 277 eur. 

Ak máte príjem vyšší, ale stále menej ako 1,6 –násobok životného minima (317 eur), centrum vám pomôže, no za 

minimálny poplatok. 

 

5. Koľko ma to bude stáť? 

 

Poplatok pri osobnom bankrote sa zo súčasných 650 eur znižuje na 500 eur. Túto čiastku dostanete od Centra právnej 

pomoci ako bezúročnú pôžičku, ktorú musíte splatiť do troch rokov. 

 

6. Prídem pri bankrote úplne o všetko? 

 

Pri spisovaní majetku myslite na to, že nie všetky predmety je možné predať. Speňažiť sa nesmie napríklad nábytok ako 

postele, stôl, stoličky, detské hračky, snubné prstene. 

 

7. Kde budem bývať po bankrote? 

 

Dlžníkovi má po osobnom bankrote ostať suma 10 000 eur. Ide o takzvanú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, ktorá má 

chrániť ľudí pre úplnou stratou bývania a životom na ulici. "Určenie výšky sumy by malo zodpovedať minimálnej kúpnej 

cene, za ktorú si fyzická osoba vie zabezpečiť bývanie v jednoizbovom byte, resp. obdobnej nehnuteľnosti v Slovenskej 

republike, a to na približne 40 mesiacov," vysvetľuje ministerstvo spravodlivosti. 
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Táto suma ostáva na osobitnom bankovom účte, z ktorého môže dlžník mesačne minúť najviac 250 eur. Peniaze si 

nemôže vybrať sám, musí banku požiadať, aby z osobitného účtu uhradila tieto platby za bývanie. 

 

8. Ako často môžem bankrotovať? 

 

Súd vám môže odpustiť dlhy len raz za 10 rokov. Informácia o vašom osobnom bankrote bude zaznamenaná a budú mať 

k nej prístup napr. banky. Ak v budúcnosti požiadate o úver, môžu vám ako rizikovému klientovi odmietnuť pôžičku alebo 

určia prísnejšie podmienky. 

 

9. Mám po bankrote navždy pokoj od dlhov? 

 

Ak do šiestich rokov po oddlžení zdedíte alebo dostanete väčší majetok, prípadne vyhráte väčšiu sumu peňazí, ste podľa 

zákona povinný ponúknuť polovicu týchto príjmov bývalým veriteľom, ktorí od vás nedostali zaplatenú celú výšku dlhu. Ak 

to neurobíte, ide o nepoctivý úmysel a súd môže celé vaše oddlženie zrušiť. To znamená, že budete opäť po uši v dlhoch 

ako pred bankrotom. 

 

10. Kde mi poradia? 

 

Pomoc a informácie nájdete v štátnych Centrách právnej pomoci. Sú v 27 mestách na Slovensku - okrem krajských miest 

Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Trenčín, Žilina, Košice a Prešov sú aj v Leviciach, Ilave, Prievidzi, Považskej Bystrici, 

Čadci, Banskej Štiavnici, Veľkom Krtíši, Žiari nad Hronom, Rimavskej Sobote, Detve, Brezne, Jelšave, Liptovskom 

Mikuláši, Levoči, Spišskej  Novej  Vsi , Bardejove, Svidníku, Medzilaborciach, Humennom a Michalovciach. 

 

Vo väčšine kancelárií sú konzultačné dni dvakrát mesačne. Presné dátumy v jednotlivých mestách si overte na webovej 

stránke www.centrumpravnejpomoci.sk 

 

Viac na Pluska.sk: 

 

Rozčúlené matky na Slovensku odkazujú politikom: Nútite nás, aby sme sa úplne zodrali! 

 

Kedy pôjdete do dôchodku? Takto to jednoducho zistíte 

 

Zasa z nás idú ťahať peniaze. Toto vás poriadne nahnevá! 

 

Pacienti majú smolu. Ambulancie po celom Slovensku ich už viac nezoberú. Ste medzi nimi aj vy? 

 

Novinka pre obyvateľov rodinných domov so záhradou: Ak sa neprihlásite, čakajte doma kontrolu! 
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Autor - mt 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Lukáš zo Spišskej sa podelil o zábery zo svoj ej záhrady: Hne ď vás chytí jarná nálada!  

 [spisska.dnes24.sk; 02/03/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/lukas-zo-spisskej-sa-podelil-o-zabery-zo-svojej-zahrady-hned-vas-chyti-jarna-nalada-264319 

 

 Po dlhých zimných mesiacoch sa už aj v Spišskej môžeme tešiť z prvých jarných úkazov. Dôkazom sú aj zábery, o ktoré 

sa s nami podelil čitateľ Lukáš. 

 

Aj keď Perinbaba bola počas zimy u nás o niečo skúpejšia, než tomu bolo na okolí, nízkych mínusových teplôt si aj 

obyvatelia Spišskej  Novej  Vsi  užili dosť. Najmä naši najmenší si však stihli užiť počas niekoľkých dní snehovú nádielku 

aj priamo v meste, čo aj patrične využili. 

 

Prečítajte si aj 

 

Posledné dni však prinášajú zo sebou viac slniečka a teplejšie počasie. A hoci astronomická jar začne až o niekoľko dní, 

meteorologická odštartovala už prvého marca. 

 

Tradičným poslom jari sú nepochybne snežienky, ktoré začínajú najčastejšie kvitnúť v priebehu februára a marca. Z 

takejto nádhery sa už v týchto dňoch teší aj náš čitateľ Lukáš, ktorý sa s nami podelil o zábery z jeho záhrady. Aj to je 

dôkaz, že už i v Spišskej  Novej  Vsi  sa príroda začína preberať a môžeme sa tešiť z prvých jarných výjavov. 

 

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

 

Foto:ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Rady volejbalistov Prievidze vystuží vzácna p osila (+FOTO)  

 [nasaprievidza.sme.sk; 02/03/2017; Ivan Mriška ; Zaradenie: Prievidza / Šport] 

https://nasaprievidza.sme.sk/c/20470730/rady-volejbalistov-prievidze-vystuzi-vzacna-posila-foto.html 

 

Tesne pred uzávierkou súpisiek privítali Prievidžania hráča zvučného mena. 

 

PRIEVIDZA. Klub posilní František Ogurčák. Slovenský reprezentant sa však ešte zotavuje zo zranenia, a tak v klube 

veria, že by tímu mohol pomôcť ku koncu sezóny. 
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Ogurčák má 32 rokov a je zo Spišskej  Novej  Vsi . Hral v Púchove, Kladne (CZE), Roeselare (BEL,) Bassano, Perugia, 

Genova, Treviso, Piacenza, Vibo (ITA), Olsztyn (POL), Olympiacos (GRE). 

 

"Tréner Nemec ma oslovil, či by som nebol ochotný vypomôcť ku koncu sezóny a ja som súhlasil," dôvod svojho príchodu 

odôvodnila nová akvizícia VK Prievidza. 

 

František Ogurčák sa zatiaľ pripravuje individuálne. 

 

"Trénujem v posilňovni, takže kondične budem pripravený. O tíme Prievidze zatiaľ veľa neviem, no poznám smečiarov a 

univerzála. Sú to kvalitní a skúsení hráči," prezradil a na záver dodal: "Ťažko povedať, koľko zápasov v tejto sezóny 

stihnem, ale určite sa teším. Liga je každým rokom lepšia a verím, že tento trend bude pokračovať." 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Nemocnice Penty budú lie čiť rakovinu pomocou umelej inteligencie. Ako prvé v r egióne  

 [hnonline.sk; 02/03/2017; HNonline.sk ; Zaradenie: HNonline.sk] 

http://hnonline.sk/slovensko/920117-nemocnice-penty-budu-liecit-rakovinu-pomocou-umelej-inteligencie-ako-prve-v-regione 

 

Nemocnice využijú technológiu poprednej americkej spoločnosti. 

 

 Slovenská sieť regionálnych nemocníc Svet Zdravia dnes oznámila, že ako prvé zdravotnícke zariadenie v strednej a 

východnej Európe bude využívať analytický systém Watson for Oncology s využitím umelej inteligencie pri liečbe 

rakoviny. Od nasadenia novej technológie za viac ako milión eur si sľubuje účinnejšie postupy pri liečení nádorových 

ochorení. 

 

Slovensko patrí v Európe ku krajinám s najvyšším počtom úmrtí mužov na rakovinu a tiež k štátom s vysokým výskytom 

ochorenia rakoviny hrubého čreva a konečníka. 

 

Technológia IBM 

 

"Okrem ozdravovania slovenských nemocníc sa čoraz viac zameriavame na zavádzanie inovácií. Aj preto sme sa 

rozhodli spojiť našich špičkových lekárov s najmodernejšími technológiami, ktoré doteraz neboli využité. Sme 

presvedčení, že budúcnosť patrí umelej inteligencii," uviedol generálny riaditeľ nemocničnej siete Svet Zdravia Ľuboš 

Lopatka . 

 

Technológia spoločnosti IBM poskytuje onkológom informácie, ktoré im majú pomáhať pri voľbe vhodnej liečby 

nádorových ochorení, vrátane nasadenia rôznych liekov. Zabezpečiť má prístup k najnovším informáciám o možnostiach 

liečby. 
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Postavia nemocnicu v Bratislave 

 

"Systém dokáže vyhodnotiť, či zvolená liečba je v súlade s inými chorobami, starobou a stavom pacienta. Vyhneme sa 

tomu, že na jednej strane niečomu pomôžeme, na druhej strane niečo poškodíme či zanedbáme," povedal hlavný lekár 

pre onkológiu siete nemocníc Radovan Barilla. 

 

Svet Zdravia nasadí technológie v priebehu marca do desiatich z celkového počtu 16 nemocníc, ktoré na Slovensku 

prevádzkuje. Konkrétne v mestách Michalovce, Spišská  Nová  Ves, Vranov nad Topľou, Svidník, Trebišov, Humenné, 

Rimavská Sobota, Dunajská Streda, Galanta a Banská Bystrica, uvádza tlačová správa. 

 

Spoločnosť s celkovým počtom 6 400 zamestnancov a s vlaňajším obratom 168,2 milióna eur patrí do skupiny Penta 

Investments. Sieť nemocníc vlani uviedla, že do roku 2021 postaví v Bratislave novú nemocnicu za viac ako 100 miliónov 

eur. 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Svet zdravia bude využíva ť nový systém pri lie čbe rakoviny  

 [ekonomika.sme.sk; 02/03/2017; SITA ; Zaradenie: Ekonomika / Slovensko] 

https://ekonomika.sme.sk/c/20472978/svet-zdravia-bude-vyuzivat-novy-system-pri-liecbe-rakoviny.html 

 

Sieť nemocníc bude využívať platformu IBM Watson for Oncology. 

 

BRATISLAVA. Sieť nemocníc Svet zdravia bude využívať platformu IBM Watson for Oncology na svojich onkologických 

pracoviskách. 

 

Onkológovia tak pri posudzovaní nádorových ochorení pacientov budú využívať umelú inteligenciu. 

 

Informovali o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii zástupcovia oboch spoločností. 

 

Systém Watson Oncology bol vytrénovaný špecializovanými onkológmi z centra pre liečbu nádorových ochorení 

Memorial Sloan Kettering v USA. 

 

Spolu desať nemocníc Svet zdravia bude prvými v regióne strednej a východnej Európy, ktoré budú už v priebehu marca 

využívať platformu Watson for Oncology. Platforma bude rovnako k dispozícii aj lekárom sesterskej siete nemocníc EMC 

Instytut Medyczny v Poľsku. 
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Podľa Národného onkologického ústavu v Bratislave je Slovensko krajinou s vysokým počtom mužov postihnutých 

rakovinou hrubého čreva alebo konečníka. Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom úmrtí mužov na rakovinu v 

Európe. 

 

"Okrem ozdravovania slovenských nemocníc sa čoraz viac sústreďujeme na zavádzanie inovácií, ktoré pre našich 

pacientov zvyšujú kvalitu a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. Keďže umelá inteligencia bude v budúcnosti hrať v 

medicíne významnú rolu, chceme byť pri jej zavádzaní do praxe od samotného začiatku," uviedol generálny riaditeľ siete 

nemocníc Svet zdravia Ľuboš Lopatka. 

 

Platformu Watson for Oncology už využíva 31 nemocníc po celom svete vrátane Spojených štátov amerických, Ázie a 

Európy. Táto platforma poskytuje onkológom informácie, ktoré im pomôžu zvoliť vhodnú liečbu nádorových ochorení na 

základe už overených postupov. 

 

Vychádzajú z analýzy obrovského množstva medicínskych dát, ktoré potom pomáhajú identifikovať individualizované 

liečebné postupy, ako aj škálovateľný prístup k expertíze z oblasti onkológie. 

 

Zdrojom spomínanej platformy je viac ako 300 lekárskych periodík, cez 200 učebníc a takmer 15 miliónov strán 

odborného textu, ktoré onkológom poskytujú informácie o rôznych možnostiach liečby, a ktoré môžu zvážiť pri samotnej 

liečbe. 

 

"Unikátne schopnosti kognitívnych technológií môžu lekárov odbremeniť od informačnej presýtenosti, keď hľadajú 

overené postupy liečby. Zároveň im tieto jedinečné schopnosti umožnia využívať niekoľkonásobne väčšie objemy dát, 

ako bolo možné doteraz, a pomôžu im identifikovať najvhodnejšiu možnosť liečby pre pacientov," poznamenal manažér 

divízie IBM Watson Health Matej Adam. 

 

Platforma zabezpečí onkológom zo siete nemocníc Svet zdravia prístup k najnovším relevantným poznatkom z oblasti 

liečby nádorových ochorení. 

 

V súčasnosti pôjde o najčastejšie zhubné nádory, a to prsníka, hrubého čreva, pľúc, žalúdka, vaječníkov a krčka 

maternice. 

 

Nový systém budú využívať na onkologických pracoviskách desiatich nemocníc v rámci siete Svet zdravia, konkrétne v 

Michalovciach, v Spišskej  Novej  Vsi , vo Vranove nad Topľou, vo Svidníku, v Trebišove, v Humennom, v Rimavskej 

Sobote, v Dunajskej Strede, Galante a v Banskej Bystrici. 

 

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

 

Späť na obsah 
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1.6.  IBM Watson for Oncology bude radi ť lekárom zo siete nemocníc Svet zdravia pri lie čbe 

pacientov  

 [quark.sk; 02/03/2017; Redakcia ; Zaradenie: Veda a technika] 

http://www.quark.sk/ibm-watson-oncology-bude-radit-lekarom-zo-siete-nemocnic-svet-zdravia-pri-liecbe-pacientov/ 

 

Sieť nemocníc Svet zdravia oznámila, že bude využívať platformu IBM Watson for Oncology, vďaka ktorej bude 

poskytovať možnosti liečby nádorových ochorení na základe už overených postupov. Tie budú sprístupnené onkológom 

zo siete Svet zdravia a pomôžu im liečiť ich pacientov. Systém Watson Oncology bol vytrénovaný špecializovanými 

onkológmi z centra pre liečbu nádorových ochorení Memorial Sloan Kettering v USA. Spolu 10 nemocníc Sveta zdravia 

bude prvými v regióne strednej a východnej Európy, ktoré budú už v priebehu marca využívať platformu Watson for 

Oncology. Platforma bude rovnako k dispozícii aj lekárom sesterskej siete nemocníc EMC Instytut Medyczny v Poľsku. 

 

Podľa Národného onkologického ústavu v Bratislave je Slovensko krajinou s vysokým počtom mužov postihnutých 

rakovinou hrubého čreva alebo konečníka. Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom úmrtí mužov na rakovinu v 

Európe. "Okrem ozdravovania slovenských nemocníc sa čoraz viac sústreďujeme na zavádzanie nových inovácií, ktoré 

pre našich pacientov zvyšujú kvalitu a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. Aj preto sme sa rozhodli spojiť našich 

špičkových lekárov s najmodernejšími technológiami, ktoré doteraz v strednej Európe neboli využívané. Keďže umelá 

inteligencia bude v budúcnosti hrať v medicíne významnú rolu, chceme byť pri jej zavádzaní do praxe od samotného 

začiatku," povedal Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia. 

 

Platformu Watson for Oncology už využíva 31 nemocníc po celom svete vrátane Spojených štátov amerických, Ázie a 

Európy. Táto platforma poskytuje onkológom informácie, ktoré im pomôžu zvoliť vhodnú liečbu nádorových ochorení na 

základe už overených postupov. Vychádzajú z analýzy obrovského množstva medicínskych dát, ktoré potom pomáhajú 

identifikovať individualizované liečebné postupy, ako aj škálovateľný prístup k expertíze z oblasti onkológie. Zdrojom 

platformy Watson for Oncology je viac ako 300 lekárskych periodík, vyše 200 učebníc a takmer 15 miliónov strán 

odborného textu, ktoré onkológom poskytujú informácie o rôznych možnostiach liečby, a ktoré môžu onkológovia zvážiť 

pri samotnej liečbe. Onkológom tiež poskytuje informácie o možnostiach nasadenia rôznych liekov. Watson for Oncology 

vytvára aj poradie možností liečby nádorových ochorení na základe už overených postupov, pričom odkazuje na 

preverené odborné štúdie a klinické postupy. 

 

"Unikátne schopnosti kognitívnych technológií môžu lekárov odbremeniť od informačnej presýtenosti, keď hľadajú 

overené postupy liečby. Zároveň im tieto jedinečné schopnosti umožnia využívať niekoľkonásobne väčšie objemy dát, 

ako bolo možné doteraz, a pomôže im identifikovať najvhodnejšiu možnosť liečby pre pacientov," hovorí Matej Adam, 

manažér divízie IBM Watson Health. 

 

Platforma Watson for Oncology zabezpečí onkológom zo siete nemocníc Svet zdravia prístup k najnovším relevantným 

poznatkom z oblasti liečby nádorových ochorení. V súčasnosti pôjde o najčastejšie zhubné nádory, a to prsníka, hrubého 

čreva, pľúc, žalúdka, vaječníkov a krčka maternice. Postupne budú pribúdať aj ďalšie typy rakoviny. 
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"Nikto z lekárov nedokáže sledovať všetky výsledky najnovších klinických štúdií pri všetkých nádoroch, ktoré pribúdajú 

enormnou rýchlosťou. Často môže preto vzniknúť pochybnosť, či zvolený liečebný postup je adekvátny. Tento inovatívny 

prístup nám umožní zvoliť optimálnu liečebnú alternatívu, pričom u daného pacienta dokonca zohľadní jeho osobné 

špecifiká. Okrem stupňa pokročilosti nádoru alebo miery jeho zhubnosti berie ohľad aj na pridružené iné ochorenia, 

napríklad srdca, obličiek a podobne. Systém Watson pritom používa liečebné postupy, ktoré neustále inovuje podľa 

najnovších poznatkov," vysvetlil MUDr. Radovan Barilla, PhD., hlavný lekár pre onkológiu siete nemocníc Svet zdravia. 

 

Nový systém budú využívať na onkologických pracoviskách desiatich nemocníc v rámci siete Svet zdravia (Michalovce, 

Spišská  Nová  Ves, Vranov nad Topľou, Svidník, Trebišov, Humenné, Rimavská Sobota, Dunajská Streda, Galanta a 

Banská Bystrica). Spustený bude v marci 2017. V priebehu mesiaca ho nainštalujú aj na obdobných pracoviskách v 

sesterskej nemocničnej sieti v Poľsku. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  VIDEO TOUCHIT: IBM Watson for Oncology bude r adiť lekárom zo siete nemocníc Svet 

zdravia pri lie čbe pacientov  

 [touchit.sk; 02/03/2017; Ondrej Macko ; Zaradenie: Reportáže, Video] 

https://touchit.sk/video-touchit-ibm-watson-for-oncology-bude-radit-lekarom-zo-siete-nemocnic-svet-zdravia-pri-liecbe-

pacientov/102070 

 

Sieť nemocníc svet zdravia bude využívať vo svojich nemocniciach špičkové technológie IBM Watson. 

 

Sieť nemocníc Svet zdravia oznámila, že bude využívať platformu IBM Watson for Oncology, vďaka ktorej bude 

poskytovať možnosti liečby nádorových ochorení na základe už overených postupov. Tie budú sprístupnené onkológom 

zo siete Svet zdravia a pomôžu im liečiť ich pacientov. Systém Watson Oncology bol vytrénovaný špecializovanými 

onkológmi z centra pre liečbu nádorových ochorení Memorial Sloan Kettering v USA. Spolu 10 nemocníc Sveta zdravia 

bude prvými v regióne strednej a východnej Európy, ktoré budú už v priebehu marca využívať platformu Watson for 

Oncology. Platforma bude rovnako k dispozícii aj lekárom sesterskej siete nemocníc EMC Instytut Medyczny v Poľsku. 

 

Podľa Národného onkologického ústavu v Bratislave je Slovensko krajinou s vysokým počtom mužov postihnutých 

rakovinou hrubého čreva alebo konečníka. Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom úmrtí mužov na rakovinu v 

Európe. 

 

"Okrem ozdravovania slovenských nemocníc sa čoraz viac sústreďujeme na zavádzanie nových inovácií, ktoré pre 

našich pacientov zvyšujú kvalitu a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. Aj preto sme sa rozhodli spojiť našich špičkových 

lekárov s najmodernejšími technológiami, ktoré doteraz v strednej Európe neboli využívané. Keďže umelá inteligencia 
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bude v budúcnosti hrať v medicíne významnú rolu, chceme byť pri jej zavádzaní do praxe od samotného začiatku," 

povedal Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia. 

 

Platformu Watson for Oncology už využíva 31 nemocníc po celom svete vrátane Spojených štátov amerických, Ázie a 

Európy. Táto platforma poskytuje onkológom informácie, ktoré im pomôžu zvoliť vhodnú liečbu nádorových ochorení na 

základe už overených postupov. Vychádzajú z analýzy obrovského množstva medicínskych dát, ktoré potom pomáhajú 

identifikovať individualizované liečebné postupy, ako aj škálovateľný prístup k expertíze z oblasti onkológie. Zdrojom 

platformy Watson for Oncology je viac ako 300 lekárskych periodík, vyše 200 učebníc a takmer 15 miliónov strán 

odborného textu, ktoré onkológom poskytujú informácie o rôznych možnostiach liečby, a ktoré môžu onkológovia zvážiť 

pri samotnej liečbe. Onkológom tiež poskytuje informácie o možnostiach nasadenia rôznych liekov. Watson for Oncology 

vytvára aj poradie možností liečby nádorových ochorení na základe už overených postupov, pričom odkazuje na 

preverené odborné štúdie a klinické postupy. 

 

"Unikátne schopnosti kognitívnych technológií môžu lekárov odbremeniť od informačnej presýtenosti, keď hľadajú 

overené postupy liečby. Zároveň im tieto jedinečné schopnosti umožnia využívať niekoľkonásobne väčšie objemy dát, 

ako bolo možné doteraz, a pomôže im identifikovať najvhodnejšiu možnosť liečby pre pacientov," hovorí Matej Adam, 

manažér divízie IBM Watson Health. 

 

Platforma Watson for Oncology zabezpečí onkológom zo siete nemocníc Svet zdravia prístup k najnovším relevantným 

poznatkom z oblasti liečby nádorových ochorení. V súčasnosti pôjde o najčastejšie zhubné nádory, a to prsníka, hrubého 

čreva, pľúc, žalúdka, vaječníkov a krčka maternice. Postupne budú pribúdať aj ďalšie typy rakoviny. 

 

"Nikto z lekárov nedokáže sledovať všetky výsledky najnovších klinických štúdií pri všetkých nádoroch, ktoré pribúdajú 

enormnou rýchlosťou. Často môže preto vzniknúť pochybnosť, či zvolený liečebný postup je adekvátny. Tento inovatívny 

prístup nám umožní zvoliť optimálnu liečebnú alternatívu, pričom u daného pacienta dokonca zohľadní jeho osobné 

špecifiká. Okrem stupňa pokročilosti nádoru alebo miery jeho zhubnosti berie ohľad aj na pridružené iné ochorenia, 

napríklad srdca, obličiek a podobne. Systém Watson pritom používa liečebné postupy, ktoré neustále inovuje podľa 

najnovších poznatkov," vysvetlil MUDr. Radovan Barilla, PhD., hlavný lekár pre onkológiu siete nemocníc Svet zdravia. 

 

Nový systém budú využívať na onkologických pracoviskách desiatich nemocníc v rámci siete Svet zdravia (Michalovce, 

Spišská  Nová  Ves, Vranov nad Topľou, Svidník, Trebišov, Humenné, Rimavská Sobota, Dunajská Streda, Galanta a 

Banská Bystrica). Spustený bude v marci 2017. V priebehu mesiaca ho nainštalujú aj na obdobných pracoviskách v 

sesterskej nemocničnej sieti v Poľsku. 

 

Značky: IBM Watson Svet Zdravia 

 

Martha Hoelzer/Feature Photo Service 
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Späť na obsah 

 

1.8.  Exkluzívne spomienky našich čitate ľov: Pamätáte si Smažienku či obchodný dom 

Hornád?  

 [spisska.dnes24.sk; 02/03/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/exkluzivne-spomienky-nasich-citatelov-pamatate-si-smazienku-ci-obchodny-dom-hornad-264358 

 

 Tak ako aj dnes aj za socializmu sa ľudia venovali i nákupom. Naši čitatelia si však zaspomínali na prevádzky, ktoré 

dnes už v Spišskej nenájdete... 

 

Centrum Spišskej  Novej  Vsi  tvoria okrem historických pamiatok aj rôzne obchody či podniky. Hoci dnes sa už niekedy 

stáva, že rôzne prevádzky sa menia tak rýchlo, že to ani nestihneme občas postrehnúť, kedysi stáli na svojom mieste 

dlhé roky. Už sme písali na našom portáli o niektorých obchodoch z čias socializmu akými boli Ryba, Hračkárstvo či 

Partiovky. No to nie sú jediné prevádzky, ktoré utkveli obyvateľom nášho mesta a okolia v pamäti. Zaspomínajte si s 

nami… 

 

Prečítajte si aj 

 

Smažienka či Eso 

 

Aj keď rôznych fast foodov nájdete v našom meste dnes niekoľko, niekedy to tak nebolo. Najviac utkvela obyvateľom 

Spišskej v pamäti snáď Smažienka. Predajňa s rýchlym občerstvením stála na zimnej ulici vedľa dnešnej predajni 

Mladosť. Podľa slov pani Gabiky, ktorá v tomto vychýrenom bufete dokonca pracovala, na zemiakové placky, varenú 

kukuricu, grilované kurča či pečenú klobásu chodili ľudia nielen zo Spišskej, ale aj okolia. 

 

"Pamätám si aj na chlebík obložený vajíčkom – takzvaný vaječný rezeň. Ten stál v tej dobe 2 koruny a 10 halierov," 

prezradila pani Gabika. Vychýrenú zemiakovú placku ste si mohli kúpiť podľa jej slov za 1,80 Kčs.Na Letnej ulici stál zase 

obchod s názvom Eso. Akýsi nástupca tuzexu ponúkal pre novovešťanov exkluzívny tovar z dovozu. "Mali tam rôzne 

dezerty, alkohol, kávy aj sladkosti. V tom čase to bol asi jediný obchod, kde mali teraz už známe kinderká," zaspomínala. 

 

Prečítajte si aj 

 

Veľká obuv aj cukráreň 

 

No nie len predajne s jedlom utkveli mnohým v pamäti. Mnohí, tak ako aj dnes, radi navštevovali predajne s obuvou. 

Takzvaná Veľká obuv stála v sedemdesiatych rokoch aj na Letnej ulici (dnes sa tam nachádza banka ). Na priestranný 

obchod so sortimentom pánskej, dámskej, ako aj detskej obuvi nedá dopustiť ani pani Katarína. 
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"Rodičia mi tam kúpili prvé čižmy na vysokom opätku. Keď máte 16 rokov, je to veľmi dôležité," zasmiala sa Katarína. 

Okrem veľkej obuvi si pre náš portál zaspomínala aj na cukráreň na Zimnej. "Pamätám si, že tam boli žlté a červené 

stoličky. Predávali tam šľahačkové poháre s jahodami a šľahačkové poháre s čokoládou. Chodievali sme tam vždy v 

nedeľu poobede." 

 

Prečítajte si aj 

 

Obchodný dom a jedáleň 

 

Obchodný dom ASO stál podľa slov pani Márie v 50 až 70 rokoch na terajšej Letnej ulici. Neskôr dostal pomenovanie 

obchodný dom Hornád. Pod týmto názvom ho pozná asi väčšina Novovešťanov. Topánky, hračky, odevy, galantéria či 

látky ste mohli nájsť práve v Hornáde. 

 

Obľúbená robotnícka reštaurácia zase stála na Zimnej ulici. Jedlo v samoobslužnej jedálni ste si mohli vychutnať " na 

stojáka" a pochutnať ste si mohli na rôznych desiatových polievkach či na klasickom dennom menu. Do pamäti 

obyvateľov nášho mesta, ako aj do ich chuťových pohárikov, sa zapísali najmä knedlíky, ktoré si gazdinky kupovali aj 

domov. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Pacienti s rakovinou sa do čkali! Prvé nemocnice na Slovensku dokážu nasadi ť tú 

najlepšiu lie čbu!  

 [pluska.sk; 02/03/2017; mz ; Zaradenie: Rady a tipy] 

http://www.pluska.sk/rady-tipy/nemocnice-slovensku-zacnu-liecit-rakovinu-spickovou-metodou-od-tohto-mesiaca.html 

 

Unikátna novinka dorazila na Slovensko! Lekári v sieti nemocníc Svet zdravia ako prví v strednej a východnej Európe 

majú od tohto mesiaca k dispozícii špičkovú technológiu IBM Watson, ktorá je pre pacientov s rakovinou obrovskou 

nádejou. Do pár sekúnd im dokáže navrhnúť tú najlepšiu liečbu! 

 

Program prejde milióny najmodernejších poznatkov, aby lekárovi poradil správny postup liečby. Autor - Profimedia 

 

Inteligentný počítačový program Watson dokáže myslieť ako človek. Onkológom poskytne najnovšie poznatky v medicíne 

a zároveň navrhne tú najlepšiu liečbu pre konkrétneho pacienta.  
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Watson je akoby virtuálna knižnica, v ktorej sú zhromaždené tisíce štúdií, kníh, výskumov a pacientských záznamov z 

celého sveta. Lekárom poslúži podobne ako navigácia v aute. Poradí, akým smerom sa v liečbe ďalej vydať.  

 

"Nik z lekárov nedokáže sledovať všetky výsledky najnovších klinických štúdií pri všetkých nádoroch, ktoré pribúdajú 

enormnou rýchlosťou. Často môže preto vzniknúť pochybnosť, či zvolený liečebný postup je adekvátny," vysvetlil 

Radovan Barilla, hlavný lekár pre onkológiu siete nemocníc Svet zdravia. Konečné rozhodnutie o liečbe však ostane na 

samotnom onkológovi.  

 

"Tento inovatívny prístup nám umožní zvoliť optimálnu liečebnú alternatívu, pričom u daného pacienta dokonca zohľadní 

jeho osobné špecifiká. Okrem stupňa pokročilosti nádoru alebo miery jeho zhubnosti berie ohľad aj na iné pridružené 

ochorenia, napríklad srdca či obličiek," doplnil Barilla. 

 

 V praxi to vyzerá tak, že lekár do počítača zadá príznaky chorého, výsledky vyšetrení a celkový zdravotný stav. Už o pár 

sekúnd mu Watson ukáže najmodernejší prístup v liečbe, posledné úspešné výskumy a štúdie.  

 

Program pomôže pri najčastejších zhubných nádoroch, a to prsníka, hrubého čreva, pľúc, žalúdka, vaječníkov a krčka 

maternice. Postupne pribudnú ďalšie typy rakoviny.  

 

Nový systém už využívajú na onkologických pracoviskách 10 nemocníc v rámci siete Svet zdravia: Michalovce, Spišská  

Nová  Ves, Vranov nad Topľou, Svidník, Trebišov, Humenné, Rimavská Sobota, Dunajská Streda, Galanta a Banská 

Bystrica. Vo svete ho používa 31 nemocníc, pomohol už 25 tisícom ľudí. 

 

Watson obsahuje:  

 

300 medicínskych žurnálov 

 

200 a viac učebníc 

 

200 miliónov pacientskych záznamov 

 

15 miliónov strán odborného textu 

 

Tato to funguje v praxi  

 

* Lekár sa pri každom pacientovi dostane k najnovším poznatkom v medicíne, ktoré mu pomôžu určiť správnu liečbu. 

Samotný počítač navrhne, čo by bolo pre konkrétnu osobu najlepšie.  

 



Mesto Spišská Nová Ves

 

 

3. 3. 2017 

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

* Predstavme si ženu, ktorá má 62 rokov a ochorela na rakovinu prsníka. Lekár do počítača vloží údaje o veku, pohlaví a 

podrobnostiach zdravotného problému ako sú veľkosť nádora, dĺžka ochorenia, procedúry, ktoré už podstúpila.  

 

* Program následne vyhľadá najmodernejšie poznatky k tomuto konkrétnemu prípadu a dá svoje odporučenie na ďalší 

postup.  

 

* Watson si myslí, že pacientka by mala najprv podstúpiť chemoterapiu, následne operáciu a po nej by mala ešte 

niekoľko rokov trvať hormonálna liečba.  

 

* Keď lekár doplní informáciu, že táto žena má problém so srdcom, program to prehodnotí. V ďalšom postupe už 

pacientke neodporučí chemoterapiu, lebo by priveľmi zaťažila choré srdce. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Vodiča museli drža ť, aby nevypadol  

 [JOJ, 19:00; Krimi; 02/03/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Michal Farkašovský, moderátor: "Dramatická ranná nehoda zamestnala záchranné zložky neďaleko Spišskej  Novej  Vsi . 

K vyvrátenému autu na betónových vpustoch prišli ako prví policajti z Markušoviec." 

 

Stanislava Kováčik, moderátorka: "Vodiča museli držať v aute, aby nevypadol. Pád by totiž mohol mať fatálne následky." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Keď prišli k nehode spišskonovoveskí hasiči, prvé, čo museli spraviť, bolo dostať auto na 

kolesá, pretože to bolo vyvrátené na boku a hrozilo, že vodič z auta vypadne. Keďže sa k Jozefovi záchranári nedokázali 

dostať, hasiči ho museli z auta vyprostiť. Po niekoľkých minútach sa im to spolu so záchranármi podarilo." 

 

Peter Laznia, veliteľ zásahu HaZZ SNV: "Bola jedna osoba zakliesnená vo vozidle, ktorú sme vyprostili pomocou 

hydraulického zariadenia." 

 

Matúš Gavlák: "Vodič bol v bezvedomí. Záchranári ho na mieste ošetrovali. Potom Jozefa rýchlo previezli vo vážnom 

stave do spišskonovoveskej nemocnice." 

 

Martin Šimo, námestník LPS NsP SNV (telefonát): "Pacient bol privezený na urgentný príjem do nemocnice v bezvedomí. 

Po realizácii CT vyšetrenia bolo konštatované poranenie mozgu a pomliaždenie pľúc. Momentálne je pacient v závažnom 

stave na umelej pľúcnej ventilácii hospitalizovaný na oddelení intenzívnej medicíny." 

 

Peter Laznia: "To bolo náročné vzhľadom k tomu, že bolo auto deformované a taktiež aj nosníky vozidla." 
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Matúš Gavlák: "Jozef bol ráno pred šiestou hodinou na ceste do práce. Do fabriky, kde pracuje, mu ostávali necelé dva 

kilometre, keď dostal na zamrznutej ceste šmyk. V aute bol spolu s kolegom. Ten vyviazol bez zranení." 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Šmyk ľavé cesty  

 [Markíza, 17:00; Prvé Televízne noviny; 02/03/2017;  Marek Baláž; Zaradenie: z domova] 

 

Viktor Vincze, moderátor: "Magickú príťažlivosť dnes pravdepodobne malo jedno miesto vedľa cesty pri obci Domaňovce 

na Spiši. Počas niekoľkých minút tam na rovnakom mieste vyleteli z cesty dve autá." 

 

Marek Baláž, redaktor: "Možno neexistujú nadprirodzené sily, ale veľké náhody určite áno. Jednou z nich boli aj dnešné 

dopravné nehody na ceste pri Domaňovciach." 

 

Vodič havarovanej dodávky: "Zrazu sme dostali šmyk, tu sme spadli, potom nás odhodilo. Skončili sme tu. Kým sme 

zistili, že nám nič nie je, o dve minútky otvorili auto a už pani letela. Mala smolu, že trafila strom." 

 

Marek Baláž: "Časti jej auta ostali zapichnuté v strome, na pomoc prišli prví hasiči." 

 

Tomáš Novotný, veliteľ hasičského zásahu: "Jednotka zistila, že sa jedná o nehodu dvoch vozidiel nezávisle od seba. 

Vyprostila vodičku z osobného vozidla pomocou backboardu, neskôr transportovala do vozidla RZP." 

 

Marek Baláž: "Príčinou obidvoch nehôd bolo neprispôsobenie rýchlosti stavu vozovky, na vine sú teda vodiči." 

 

Účastník nehody 1: "Neposypaná cesta." 

 

Účastník nehody 2: "Bola námraza všade, bo nás šmýkalo a točilo." 

 

Účastník nehody 3: "Teraz policajt rečoval, že kolega dostane ešte dvadsaťeurovú pokutu. A ona, chudera, príde o 

papiere. Toto je normálne? Toto daj do Markízy, že čo to je za štát." 

 

Marek Baláž: "Na neposypané cesty v rovnakom čase len o pár kilometrov ďalej pri Spišskej  Novej  Vsi  doplatil aj vodič 

tejto modrej Fabie. Po šmyku narazil do betónovej vpuste a z auta ho museli hasiči vystrihávať." 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Začína sa druholigová jar. Ani Skalica ešte nemá istot u 

 [Pravda; 52/2017; 03/03/2017; s.: 36; zn ; Zaradenie: šport] 
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zn Bratislava 

 

Futbalisti MFK Skalica a VSS Košice sú po jeseni lídrami dvoch skupín druhej ligy. Práve oni sú najväčšími favoritmi na 

postup do najvyššej súťaže. 

 

Pravda, Skaličania, hoci vedú skupinu západ, ktorej jarná časť sa začne už zajtra, musia ešte potvrdiť tabuľkové 

postavenie. Držia sa síce na prvom mieste o päť bodov pred Sereďou, ale ani oni nemajú istú účasť v prvej šestke. 

 

Do konca základnej časti západnej skupiny zostali ešte štyri kolá a z 12–člennej súťaže môže ešte postúpiť do prvej 

šestky osem mužstiev. Skaličania si môžu za istých okolností zabezpečiť miesto v prvej skupine už v nedeľu. Čaká ich 

však náročný zápas na pôde Nového Mesta nad Váhom, ktoré musí bodovať, aby si udržalo postavenie v prvej šestke. 

Skaličania zasa potrebujú každý bod, aby do nadstavby vstúpili s čo najmenším mankom na VSS. Po 22 kolách sa 

tabuľka rozdelí na dve časti. Prvá sa spojí s prvou šesticou tímov zo skupiny východ a dvanásť účastníkov bude potom 

bojovať o jednu postupovú miestenku do prvej ligy. Druhá polovica mužstiev bude hrať už len medzi sebou (nespojí sa s 

účastníkmi z východu). Najlepší z oboch slabších skupín zo západu i východu (tí, čo obsadia 7. miesto), sa stretnú v 

barážovom stretnutí. Úspešnejší nastúpi ešte proti mužstvu, ktoré skončí v hornej skupine bojujúcej o postup na 

poslednom 12. mieste. Víťaz tohto súboja si udrží druholigovú príslušnosť. Všetci ostatní z druhej polovice oboch skupín 

padnú do tretej ligy. 

 

Na východe je situácia trochu iná. Jej jarný program odštartuje až o dva týždne. V nej bojuje len desať účastníkov, takže 

základná časť sa skončí po 18 kolách a bude finišovať v rovnakom termíne na konci marca ako na západe. Košičania 

majú isté prvé miesto, pretože vedú pred Bardejovom o desať bodov. Navyše už štyri tímy z východu si zabezpečili 

miestenku v prvej šestke. O dve voľné miesta zabojuje ešte trojica Spišská  Nová  Ves, Poprad a Zvolen. 

 

Keďže sa zápasy zo základnej časti rátajú aj do nadstavby a v západnej skupine sú o dve mužstvá navyše (teda 

postupujúci odohrajú viac zápasov a získajú potenciálne aj viac bodov), všetkým šiestim účastníkom nadstavby zo 

západu odrátajú zisky s tímami na 11. a 12. mieste. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Doktor po čítač 

 [Plus jeden deň; 52/2017; 03/03/2017; s.: 8; mz ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

Nádej pre pacientov s rakovinou: umelá inteligencia im určí tú najlepšiu liečbu 
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Bratislava - Unikátna novinka dorazila na Slovensko! Lekári v sieti nemocníc Svet zdravia ako prví v strednej a vo 

východnej Európe majú od tohto mesiaca k dispozícii špičkovú technológiu IBM Watson, ktorá je pre pacientov s 

rakovinou obrovskou nádejou. Do pár sekúnd im dokáže navrhnúť tú najlepšiu liečbu! 

 

Inteligentný počítačový program Watson dokáže myslieť ako človek. Onkológom poskytuje najnovšie poznatky v 

medicíne a zároveň navrhne tú najlepšiu liečbu pre konkrétneho pacienta. Je akoby virtuálnou knižnicou, ktorá obsahuje 

tisíce štúdií, výskumov a pacientskych záznamov z celého sveta. Vďaka tomu vie lekárovi poradiť, akým smerom sa 

vydať v liečbe. "Nik z lekárov nedokáže sledovať všetky výsledky najnovších klinických štúdií pri všetkých nádoroch. 

Často preto môže vzniknúť pochybnosť, či je zvolený liečebný postup adekvátny," vysvetlil Radovan Barilla, hlavný lekár 

pre onkológiu siete nemocníc Svet zdravia. Konzultácia s "Dr. Watsonom" umožní lekárovi zvoliť optimálnu liečebnú 

alternatívu, pričom zohľadní osobné špecifiká pacienta. "Okrem pokročilosti nádoru či miery jeho zhubnosti berie ohľad aj 

na iné pridružené ochorenia," doplnil Barilla. V praxi to vyzerá tak, že lekár zadá do počítača príznaky chorého, výsledky 

vyšetrení a celkový zdravotný stav. Už o pár sekúnd mu Watson ukáže najmodernejší prístup v liečbe, posledné úspešné 

výskumy a štúdie. Pomôže pri najčastejších zhubných nádoroch – prsníka, hrubého čreva, pľúc, žalúdka, vaječníkov a 

krčka maternice. Neskôr pribudnú ďalšie typy rakoviny. Špičková novinka už radí onkológom 10 nemocníc Sveta zdravia. 

Sú to Michalovce, Spišská  Nová  Ves, Vranov nad Topľou, Svidník, Trebišov, Humenné, Rimavská Sobota, Dunajská 

Streda, Galanta a Banská Bystrica. Vo svete ju používa 31 nemocníc, pomohla už 25-tisíc ľuďom. mz, FOTO: Svet 

zdravia, shutterstock 

 

Príklad, ako ordinuje "MUDr. Watson" v praxi: 

 

Lekár sa pri každom pacientovi dostane k najnovším poznatkom v medicíne, ktoré mu pomôžu určiť správnu liečbu. 

Samotný počítač navrhne, čo by bolo pre konkrétnu osobu najlepšie. Tu je príklad: 

 

Žena má rakovinu prsníka. Lekár vloží do počítača údaje o jej veku, pohlaví a ďalšie informácie: veľkosť nádoru, dĺžku 

ochorenia, procedúry, ktoré podstúpila. 

 

Program následne vyhľadá najmodernejšie poznatky k tomuto konkrétnemu prípadu a dá svoje odporúčanie na ďalší 

postup. 

 

Watson si myslí, že pacientka by mala najprv podstúpiť chemoterapiu, následne operáciu a po nej by mala ešte niekoľko 

rokov trvať hormonálna liečba. 

 

Keď lekár doplní informáciu, že žena má problém so srdcom, program svoj verdikt prehodnotí. Neodporučí chemoterapiu, 

lebo by priveľmi zaťažila choré srdce. 

 

Foto: 
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Program prejde milióny najmodernejších poznatkov, aby lekárovi poradil správny postup liečby. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Policajt odmietol fúka ť, za volantom sa vraj vymenil  

 [kosice.korzar.sme.sk; 03/03/2017; Róbert Bejda ; Zaradenie: Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20473387/policajt-odmietol-fukat-za-volantom-sa-vraj-vymenil.html 

 

Aj keď vinu popiera, z polície ho už vyhodili. 

 

KOŠICE, SPIŠSKÁ  NOVÁ VES. Krajský súd sa tento týždeň zaoberal prípadom, v ktorom už bývalý policajt zo Spišskej  

Novej  Vsi  čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. 

 

Kraj už vlani v máji jeden rozsudok nad Jaroslavom K. (45) zrušil. 

 

Okresný súd v Spišskej  Novej  Vsi  vyniesol v októbri druhý, prokurátor sa opäť odvolal. 

 

Mala strach, presadla si 

 

Jaroslav podľa znenia obvinenia v apríli 2015 šoféroval po meste svoj Volkswagen Golf. Keďže si vozidlo všimla policajná 

hliadka a mala podozrenie na spáchanie priestupku, za pomoci majákov ho zastavila. 

 

Jaroslav, ktorý sedel na mieste vodiča, sa odmietol podrobiť dychovej skúške a v nemocnici aj lekárskemu vyšetreniu na 

zistenie alkoholu v krvi. 

 

Na súde Jaroslav tvrdil, že vozidlo šoférovala jeho priateľka. Keďže si zabudla doklady a zastavovala ich hliadka polície, 

dostala strach. 

 

Na jej prosbu ju preložil na sedadlo spolujazdca a sám si sadol za volant. 

 

Bolo to vraj rýchle, trvalo to päť sekúnd. Jaroslav toto konanie zdôvodnil presvedčením, že s kolegom sa nejako dohodne 

a celú vec mu vysvetlí. 

 

Utekal, dostal putá 

 

S kolegom Jánom K. však nebola reč a trval na tom, aby sa Jaroslav podrobil dychovej skúške. Na súde to zdôvodnil 

tvrdením, že z vodiča bolo po vystúpení z auta cítiť alkohol a mal problém s rovnováhou. 

 

Šoférovanie vraj poprel, no verziu o prekladaní spolujazdkyne vôbec nespomenul. 
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V určitom momente sa vodič rozbehol preč, preto ho policajti dobehli a dali mu putá. Jaroslav to vysvetlil tým, že mu prišlo 

nevoľno a šiel ku stromom. 

 

Postupne prišli na miesto kontroly ďalší policajti a aj tí nadobudli presvedčenie, že ich kolega je pod vplyvom alkoholu. 

 

Všetkých úkonov sa zúčastnil aj miestny zástupca riaditeľa OR PZ, ktorý mal operačnú službu. Aj on Jaroslava vyzýval, 

aby sa podrobil skúške na alkohol, no neúspešne. 

 

Súd vypočul aj priateľku obvineného, ktorá pod prísahou potvrdila Jaroslavovu verziu. Jeho auto vraj šoférovala po prvý 

raz, preto mohla jej jazda vzbudiť pozornosť. 

 

Keď za sebou zbadala majáky, strašne sa zľakla. 

 

Pred šiestimi rokmi ju prepadli s pištoľou v ruke a odvtedy stresové situácie zle znáša. 

 

Priateľ jej povedal, že sa vymenia a tak sa aj stalo. 

 

Sudca policajtom neuveril 

 

Samosudca dospel k záveru, že vina obžalovaného, v tom čase už kvôli tomuto stíhaniu z radov polície prepusteného, 

nebola bez akýchkoľvek pochybností preukázaná. Preto ho spod obžaloby oslobodil. 

 

Prokurátor sa odvolal a na krajskom súde poukázal na fakt, že samosudca vychádzal iba z dôkazov svedčiacich v 

prospech obvineného a neuveril verzii ani jedného z policajtov. 

 

Krajský súd rozsudok zrušil a "okresu" nariadil dokazovanie doplniť. 

 

"Bude potrebné skúmať, či je z technického hľadiska možné, aby za dobu, kedy prešiel policajt k autu obžalovaného, si 

ten mohol presadnúť s priateľkou, a to s prihliadnutím na vnútorný priestor auta a fyzické parametre obžalovaného a 

svedkyne," napísal v uznesení krajský senát Mareka Dudíka. 

 

Rekonštrukcia musí byť 

 

Okresný samosudca Ján Slovinský vykonal niekoľko úkonov, no rekonštrukciu odmietol s vysvetlením, že by len 

neprimerane dlho natiahla súdne dokazovanie. 

 

Jaroslava po druhý raz oslobodil a prokurátor sa opäť odvolal. 
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Krajský súd zrušil aj druhý rozsudok. 

 

Pred vynesením tretieho bude musieť "okres" vykonať rekonštrukciu presadania si posádky volkswagenu. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Humor od vás, pre vás  

 [korzar.sme.sk; 03/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Zaujímavosti] 

https://korzar.sme.sk/c/20472899/humor-od-vas-pre-vas.html 

 

Zopár vtipov pre vás. 

 

Vedúci vyčíta novému zamestnancovi: 

- Kedykoľvek vstúpim do miestnosti, nikdy vás nenájdem pracovať. Ako mi to vysvetlíte? 

- To je jednoduché, pán vedúci, chodíte veľmi potichu. 

 

Elena Soľáková, Spišská  Nová  Ves 

 

- Pre teba, drahá, by som skočil z piateho poschodia. 

- Čo to táraš, veď bývame na prízemí! 

- Nevadí, tak skočím päťkrát. 

 

Ján Gmiter, Medzilaborce 

 

Ivan sa vracia domov neskoro v noci, manželka ho nechce vpustiť dnu. 

- Doniesol som kvety pre najkrajšiu ženu na svete, - ozve sa Ivan spoza dverí. 

Manželka otvára, pozerá... 

- Kde sú kvety?! 

- A kde je najkrajšia žena?! 

 

Neznášam víkendy! 

Len čo sa rozhodnem posedieť si pri kozube v hojdacom kresle pri šálke kávy... Keď si vtom spomeniem, že nemám ani 

kozub, ani hojdacie kreslo a dokonca ani tú kávu! 

 

Ivanko tri týždne chodil na karate. 

Potom sa stretol so zlými chlapcami a tri týždne na karate nechodil. 

 

Drahoslav Mika, Poprad 
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1.16.  Hokejistky Prešova sú pred bránami finále ex traligy  

 [presov.korzar.sme.sk; 03/03/2017; Michal Frank ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš] 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20472059/hokejistky-presova-su-pred-branami-finale-extraligy.html 

 

V sobotu hrá Šarišanka na domácom ľade o postup. 

 

PREŠOV. ŽHK 2000 Šarišanka Prešov mieri do finále. 

 

Prvý semifinálový krok majú za sebou, keď zdolali Spišskú  Novú  Ves na jej ľade. 

 

Domáce osy neštípali, prehrali 0:5, pričom Petra Jurčová si vystrieľala hetrik. 

 

Brankárka Monika Kvaková si udržala čisté konto a spoľahlivými zákrokmi podržala prešovský tím. 

 

Šarišankám vyšiel vstup do duelu, keď v 2. minúte tečovala Jurčová strelu Natálie Paľovej. 

 

V 10. minúte si roly vymenili. 

 

Jurčová potom pridala druhý gól. 

 

S pribúdajúcimi minútami aktivita Prešovčaniek rástla a počas presilovej hry v 31. min. po krásnej krížnej prihrávke od 

Dominiky Sedlákovej do odkrytej bránky vsietila gól Andrea Fortunová. 

 

Tento gól bol zlomovým momentom zápasu, súper sa síce ešte snažil dostať na koňa, ale Šarišanky svojou pozornou 

hrou ovládali hru a do konca tretiny mu už nič nedovolili. 

 

Jurčová následne ešte prikrášlila skóre. 

 

"Podali sme presvedčivý kolektívny výkon, hráčky sa navzájom dopĺňali, pomáhali si a ukázali, že sú ako celok schopné 

úspešne čeliť tlaku a predviesť rýchly, moderný a pohľadný hokej. Dôležitý druhý krok nás však ešte len čaká, takže 

budme zodpovedne pokračovať v spoločnej práci," zhodnotil zápas tréner Róbert Marton. 

 

Druhý semifinálový duel príde na rad v sobotu 4. 3. o 17. hodine na domácom ľade. Ak by nebodaj domáce na 

prešovskom zimnom štadióne zakopli, reparát bude v nedeľu o 16.30. 

 

Tento článok je z týždenníka MY Prešovské noviny č. 8/2017, v predaji od stredy 1. marca do utorka 7. marca. 
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1.17.  Levice opä ť nesta čili na Komárno  

 [naselevice.sme.sk; 03/03/2017; Ivan Porubský ; Zaradenie: Levice / Šport] 

https://naselevice.sme.sk/c/20473636/levice-opat-nestacili-na-komarno.html 

 

Patrioti už aj s novou posilou T. J. Bannisterom v zostave sa predstavili na palubovke Komárna. Rovnako ako na pohári 

im však nestačili a prehrali o 19 bodov. 

 

36. koloMBK Komárno – BK Levickí Patrioti 91:72 (30:13, 8:23, 20:20, 23:16) 

 

Levičania mali veľmi zlý vstup do zápasu, keď sa domáci veľmi rýchlo ujali dvojciferného vedenia. Prvá štvrtina, už aj s 

novou posilou TJ Banisterom, Leviciam vôbec nevyšla, kopili sa chyby, mali slabé doskakovanie, čoho Komárno 

dokonale využívalo. Nepomohol ani oddychový čas Tea Hojča. Na konci prvej časti hry svietilo na svetelnej tabuli hrozivé 

skóre 30:13. Prišiel však začiatok druhej periódy a s ním aj postupné znižovanie straty Patriotov. V polovici štvrtiny sa im 

takmer podaril obrat, keď sa svojmu súperovi priblížili na rozdiel troch bodov 33:30. K slovu sa však na domácej strane 

dostal Andrej Kufa a štyrmi trojkami v rade opäť poslal Komárno do dvojciferného vedenia. Levice síce ešte v závere 

znížili stratu na svojho súpera, ale aj to stačilo len na rozdiel 12 bodov - 48:36. 

 

V úvode tretej štvrtiny sa Levice snažili o zníženie bodovej straty na Komárno, ale v 25. minúte to bolo stále o 14 bodov, 

keď trojka Cobba znamenala zmenu skóre na 57:43. Hostia sa však prebrali, Djurič zaznamenal dva body plus faul, 

následne Jaro Musil získal loptu a osamotený zavesil na 57:48. Josipovič ešte viac ubral zo straty, ale Komárno opäť 

potvrdilo svoju kvalitu a hosťom utieklo na rozdiel 15 bodov - 66:51. V úplnom závere štvrtiny prišlo zníženie Noffleta na 

68:56. V poslednej časti hry to bolo opäť Komárno, ktoré zavelilo do útoku. Darilo sa im najmä za tri body, keď samotný 

Kuffa v celom zápase nastrieľal až 7 trojok. K tomu sa pridali aj straty hostí, čo skúsený tím domácich naplno využil. 

Posledné minúty sa už len dohrávalo a otázkou bola už len výška bodového rozdielu, ktorý sa zastavila na skóre 91:72. 

Najlepším hráčom zápasu v drese Patriotov bol Ammons, ktorý naďalej dokazuje, že je dobrou náhradou na zraneného 

Kellyho. Levice najbližšie už v sobotu čaká ďalšie derby, tentoraz však doma proti Nitre, ktorá v rovnakom čase ako 

Levice prehrala doma rozdielom triedy s Lučencom 90:123. 

 

Najviac bodov: Kuffa 21, Tomič 16, Bilič 14 – Ammons 15, Bannister 13, Josipovič a Nofflet po 10. 

 

Ostatné výsledky 36. kola: Svit - Inter Bratislava 80:72, Handlová - Košice 88:90, Spišská  Nová  Ves - Prievidza 74:101, 

Nitra - Lučenec 90:123. 

 

Späť na obsah 
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1.18.  Tipy na dnes - piatok 3. marca  

 [korzar.sme.sk; 03/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20469855/tipy-na-dnes-piatok-3-marca.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Autogramiáda k filmu Únos 

KOŠICE. Dnes o 19.45 hod. prídu do Optimy predstaviť nový slovenský film Únos tvorcovia. Tešiť sa môžete aj na 

minikoncert Kaliho a autogramiádu. 

 

Potulky mestom Košice- Dominikánsky kostol 

KOŠICE. Viac o sedemstoročnom Dominikánskom kostole sa dozviete od dnes do nedele počas potuliek. Zraz je tradične 

pri Štátnej vedeckej knižnici. 

 

Ego 

KOŠICE. Noise aréna bude dnes o 21.00 hod. hostiť rapera Ega. 

 

Festival Moonride Scandi 

 

KOŠICE. V košickej Tabačke Kulturfabrik prebieha festival Moonride Scandi, na ktorý prídu zaujímaví umelci z Nórska 

ako raper Emmsjé Gauti, pesničkárka Lay Low, skupina Árstíir či minimalistický experimental v podobe nórskej kapely 

MoE. Nebude chýbať ani divadelno-tanečné predstavenia: T.I.T.S.: My Own Private Picture a atmosférické predstavenie 

Beasts z Nórska. Festival potrvá do nedele 5. marca. 

 

Kino v Margecanoch 

MARGECANY. Dnes o 19.00 hod. uvidíte v kine v Margecanoch sci-fi film Svetová vojna s Bradom Pittom v hlavnej 

úlohe. Nedeľa bude patriť deťom, o 16.00 hod. na nich čaká Snoopy a Charlie Brown. 

 

Charleyho teta 

PREŠOV. Hosťujúce predstavenie Charleyho teta bude dnes od 10.00 hod. na veľkej scéne DJZ. 

 

Eugen Onegin 

PREŠOV. Dnes o 18.30 hod. v historickej budove DJZ prinesú Najznámejší ľúbostný román vo veršoch, v ktorom si láska 

nevie nájsť miesto. Príbeh o mladosti, túžbach a snoch, ale aj o ľahostajnosti a arogancii. Ikonické dielo výnimočného 

básnika a dramatika A. S. Puškina rozpráva šťavnatým jazykom a s krutou iróniou o tom, ako sa dá od nezodpovedného 

a ľahkovážneho spôsobu existencie dospieť k poznaniu, že život kamsi zmizol a ostalo po ňom len dobre oblečené 

prázdno. 
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Billy Barman a Katarzia 

PREŠOV. Katarzia a Billy Barman na spoločnom turné v dvanástich mestách Česka a Slovenska. Dva nepokojné žrebce 

zo stajne SLNKO RECORDS sa budú spoločne učiť pokore a disciplíne. V PKO Čierny orol dnes od 19.30 hod. 

 

Peter Petiar Lachký: Snežne 

PREŠOV. Dnes o 20.30 hod. prinesie Literárna kaviareň Viola koncert Petra Petiara Lachkého. Peter Petiar Lachký: 

svetobežník žijúci a tvoriaci v Liptovskom Hrádku. Na konte má zatiaľ jeden autorský album "V krajine" a množstvo 

vystúpení na žánrových festivaloch a v kluboch. Hrá piesne o láskach i neláskach s citlivým speváckym prejavom a 

sofistikovaným fingerpickingom. Charakterizuje ho lyrická poetika i hravý humor. Má za sebou spoluprácu s divadelníkmi, 

je pravidelným účastníkom letného umeleckého tábora Letavy i spoluorganizátorom literárnej súťaže Medziriadky. 

Celkom dosť dôvodov na to, aby sa v Literárnej kaviarni VIOLA mohol cítiť ako doma. 

 

Výber z tvorby 

SABINOV. Autorská výstava poľských výtvarníkov Anny Miarczynskej a Zdislawa Twardowského bude pripravená v KC 

Na korze, k dispozícii pre verejnosť do 26.3.2017. 

 

Non-troppo: I am planet 

PREŠOV. Koncert slovenského neo-klasického skladateľa a hudobníka Patrika Korinka, ktorý vo svojej tvorbe spája 

prvky modernej klasickej hudby a minimalizmu. Komponuje zväčša pre klavír a sláčiky. Zahrá v Christianii dnes od 20.30 

hod. 

 

Popradský literárny klub 

POPRAD. Vo videoklube kina Tatran dnes o 18.00 h. odštartuje cyklus literárno-kultúrnych podujatí. 

 

Shakespeare: Rómeo a Júlia 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry dnes o 19.00 h. si môžete pozrieť tragický príbeh lásky a nenávisti dvoch rodín 

z Verony ožije v podaní študentov ART Academy v réžii Tatiany Husárovej. 

 

Levočská biela pani 

SPIŠSKÁ  NOVÁ VES. V Múzeu Spiša je pripravená výstava o žene, ktorú čas zmenil na legendu. Kto vlastne bola 

Levočská biela pani? Ako žila a kde je pochovaná? Výstava je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť prináša obraz 

skutočnej postavy Juliany Korponayovej, dcéry, ženy a matky na pozadí udalostí doby. Druhá časť výstavného projektu 

približuje legendu o krásnej žene, ktorá predstierala lásku k povstaleckému kapitánovi Štefanovi Andrássymu, aby mu 

jednej noci ukradla kľúč od levočskej mestskej brány a vpustila cisárske vojská. V tejto časti sa autori venujú interpretácii 

príbehu v literárnych, výtvarných i filmových umeleckých dielach. Sprístupnená je do konca marca. 

 

Zbohom 
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VRANOV NAD TOPĽOU. Tragikomédia vojny smejúca sa cez slzy. Program v podaní FS Vranovčan uvedú v Dome 

kultúry dnes o 19.00 hod. 

 

Pozor, červená! 

VRANOV NAD TOPĽOU. Základy cestnej premávky priučia deti v Hornozemplínskej knižnici dnes od 10.15 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Kam za kultúrou - piatok 3., sobota 4. a ned eľa 5. marca  

 [korzar.sme.sk; 03/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20471657/kam-za-kulturou-piatok-3-sobota-4-a-nedela-5-marca.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Únos o 15.50 - v sobotu a nedeľu aj o 13.40, 18.00, 18.50, 20.10, Logan o 

15.00, 17.50, 20.40, Balerína o 16.00 - v sobotu a nedeľu aj o 14.00, John Wick 2 o 18.20, 20.50, LEGO Batman vo filme 

o 16.30, T2 Trainspotting o 21.00, Psia duša o 15.10, Všetko alebo nič o 17.20, 19.40, Päťdesiat odtieňov temnoty o 

19.50, Bodi: Psia superstar o 15.40 - v sobotu a nedeľu aj o 13.00, Muzzikanti o 17.40, Miesto pri mori o 20.00, 

Rozpoltený o 17.10, (sobota, nedeľa) LEGO Batman vo filme 3D o 14.10, Spievaj o 13.20, Lion o 14.40, DETSKÉ KINO - 

Ozzy o 13.00 hod., STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Baba z ľadu o 15.50, Balerína o 14.30, Logan: 

Wolverine o 15.30, 20.10, Miesto pri mori o 17.40, Únos o 18.30, 20.20, Bodi: Psia superstar o 13.50, John Wick 2 o 

20.00, T2 Trainspotting o 20.30, LEGO Batman vo filme o 13.40, Päťdesiat odtieňov temnoty o 17.50, Psia duša o 15.40, 

Všetko alebo nič o 16.20, 18.20, Spievaj o 13.30 hod., ÚSMEV - (piatok) Únos o 17.30, Miesto pri mori o 20.00, T2 

Trainspotting o 23.00, (sobota) Febiofest: Červená korytnačka o 14.00, FC Roma o 15.45, Odrazy o 17.15, Koudelka 

fotografuje Svatou zemi o 19.00, Proti svojej krvi o 20.30, (nedeľa) Febiofest: Tanečnica o 14.00, Polina o 16.00, Cez 

kosti mŕtvych o 18.15, Radio Dreams o 20.45 hod., SPIŠSKÁ  NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, 

nedeľa) Baba z ľadu o 15.50, Logan: Wolverine o 20.10, Miesto pri mori o 17.40, Únos o 18.30, 20.20, John Wick 2 o 

20.00, Päťdesiat odtieňov temnoty o 17.50, Psia duša o 15.40, Všetko alebo nič o 16.20 hod., v sobotu a nedeľu navyše: 

Balerína o 14.30, LEGO Batman vo filme o 13.40, Spievaj o 13.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - (piatok) Zločin a trest o 19.00, (sobota) Charlie Chaplin o 19.00 

hod., MALÁ SCÉNA - (nedeľa) Kto sa bojí Virginie Woolfovej o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - (piatok) 

O rytierovi bez koňa o 9.00, 10.30 a 14.00 hod., (nedeľa) O rytierovi bez koňa o 14.30 a 16.30 hod., (Tajovského 4) - 
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(piatok) Čert a Kača o 9.00 a 10.30 hod., (nedeľa) Kade ľahšie + workshop o 16.30 hod., THÁLIA (sobota) Portugal o 

19.00 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - (piatok) Dieťa o 19.00 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.), Tvorivé nedele - Modelovanie pre deti (max. 6 detí) / dospelí - 

vlastný výber, 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.), Až na kov - záchrana zbierok z hradu Krásna Hôrka (do 2. 7.), (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.), MIKLUŠOVA VÄZNICA, 

RODOŠTO a STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA KOŠICE, 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) - 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: 

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.), AREÁL SVET 

ZDRAVIA - Verejné večerné pozorovanie od 18.30 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.), (nedeľa) - festival - FEBIOFEST o 18.00 hod. 

 

Prešovský kraj 
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KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) LEGO Batman vo filme o 15.40, John Wick 2 o 18.00, 20.50, Balerína o 

15.50, Logan o 17.50, 20.40, Psia duša o 15.20, Muzzikanti o 17.40, Päťdesiat odtieňov temnoty o 20.00, Bodi: Psia 

superstar o 15.20 - v sobotu a nedeľu aj o 13.10, Všetko alebo nič o 17.20, 19.50, (piatok) Únos o 16.00, 18.10, 20.20, 

(sobota, nedeľa) Únos o 15.30, 17.45, 19.50, T2 Trainspotting o 13.10, LETO Batman vo filme 3D o 13.30, DETSKÉ 

KINO - Ozzy o 13.00 hod., POPRAD: CINEMAX (piatok) Balerína o 16.00, Bodi: Psia superstar o 15.30, John Wick 2 o 

18.10, Logan: Wolverine o 20.30, Muzzikanti o 15.50, Päťdesiat odtieňov temnoty o 20.00, Únos o 18.10, 20.50, Všetko 

alebo nič o 17.30 hod., (sobota) Bodi: Psia superstar o 15.30, John Wick 2 o 18.10, LEGO Batman vo filme o 13.30, 

Logan: Wolverine o 19.30, Muzzikanti o 15.50, Ozzy o 13.20, Päťdesiat odtieňov temnoty o 20.00, Únos o 14.45, 17.10, 

20.50, Všetko alebo nič o 17.30, (nedeľa) Balerína o 13.50, 16.00, Bodi: Psia superstar o 15.30, John Wick 2 o 18.10, 

LEGO Batman vo filme o 13.30, Logan: Wolverine o 20.30, Muzzikanti o 15.50, Ozzy o 13.20, Päťdesiat odtieňov temnoty 

o 20.00, Únos o 18.10, 20.50, Všetko alebo nič o 17.30 hod., HUMENNÉ: FAJN - (piatok) Logan: Wolverine o 17.00, 3D o 

19.30, (sobota) Balerína o 15.30, 17.30, Logan: Wolverine o 19.30, (nedeľa) Miesto pri mori o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - (piatok) HB: Eugen Onegin o 18.30 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 51 a 53: 

VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ, HLAVNÁ 53: SUTERÉN (Hlavná 53): Zimná záhrada/Ondrej Zimka+Ondrej 4+Milina Zimková 

(do 23. 4.), HLAVNÁ 53: MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ 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.), 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. 
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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 

 

1.20.  Pohotovos ť v lekár ňach - piatok 3., sobota 4. a nede ľa 5. marca  

 [korzar.sme.sk; 03/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20471659/pohotovost-v-lekarnach-piatok-3-sobota-4-a-nedela-5-marca.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 

 

3. 3. - 5. 3. Lekáreň UNIVERSA, Hlavná 1735/59 

 

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

 

Sabinov 

 

3. 3. - 5. 3. 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. 
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Levoča 

 

4. 3. - 5. 3. Lekáreň U HADA, Nám. Majstra Pavla 13 

 

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 

 

3. 3. – 5. 3. 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 

 

3. 3. - 5. 3. 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 

 

3. 3. Dr. Max - M. R. Štefánika 1363, 4. 3. Lianela - Muránska 1335/12, 5. 3. Dr. Max - M. R. Štefánika 1363 

 

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

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

 

St. Ľubovňa 

 

3. 3. Dr. Max, Popradská cesta 1777/71, 4. 3. Adria, Obrancov mieru 3, +421 0524317231, 5. 3. Anett, Levočská 

59/1808, 

 

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

 

Poprad 
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3. 3. Zlatý had, L. Novomeského 3918, +421 55 7731026, 4. 3. MEDOVKA, Tatranské námestie 4914/8, 5. 3. ADUS, 

Mnoheľova 2, +421 524283134 

 

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

 

Humenné 

 

3. 3. Dr. Max, M. R. Štefánika 5684/50, 4. 3. Pri kaštieli, Mierová 33/1 +421 577880181, 5. 3. Pri nemocnici, Humenné s. 

r. o., Ul. 1. mája 5558 

 

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

 

Sobrance 

 

3. 3. – 4. 3. 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 

 

3. 3. APIS, M. R. Štefánika 3481/54, +421 0566685810, 4. 3. SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 

3824/208, 5. 3. Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6, +421 56 3214401 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

3. 3. SVÄTÉHO JAKUBA, Kino Mier, Maxima Gorkého 4, 4. 3. Dr. Max, Sobranecká cesta 5910, 5. 3. 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 

 

1.21.  Policajt odmietol fúka ť, za volantom sa vraj vymenil s priate ľkou  

 [Korzár; 52/2017; 03/03/2017; s.: 5; RÓBERT BEJDA ; Zaradenie: REGIÓN] 
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Policajti zastavili kolegu sediaceho za volantom auta. Skúšku na alkohol odmietol preto, že si vraj po zastavení so 

skutočnou vodičkou rýchlo vymenili miesta. 

 

KOŠICE, SPIŠSKÁ  NOVÁ VES. Krajský súd sa tento týždeň zaoberal prípadom, v ktorom už bývalý policajt zo Spišskej  

Novej  Vsi  čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Kraj už vlani v máji jeden rozsudok nad 

Jaroslavom K. (45) zrušil. Okresný súd v Spišskej  Novej  Vsi  vyniesol v októbri druhý, prokurátor sa opäť odvolal. 

 

Mala strach, presadla si 

 

Jaroslav podľa znenia obvinenia v apríli 2015 šoféroval po meste svoj Volkswagen Golf. Keďže si vozidlo všimla policajná 

hliadka a mala podozrenie na spáchanie priestupku, za pomoci majákov ho zastavila. Jaroslav, ktorý sedel na mieste 

vodiča, sa odmietol podrobiť dychovej skúške a v nemocnici aj lekárskemu vyšetreniu na zistenie alkoholu v krvi. Na súde 

Jaroslav tvrdil, že vozidlo šoférovala jeho priateľka. Keďže si zabudla doklady a zastavovala ich hliadka polície, dostala 

strach. Na jej prosbu ju preložil na sedadlo spolujazdca a sám si sadol za volant. Bolo to vraj rýchle, trvalo to päť sekúnd. 

Jaroslav toto konanie zdôvodnil presvedčením, že s kolegom sa nejako dohodne a celú vec mu vysvetlí. 

 

Utekal, dostal putá 

 

S kolegom Jánom K. však nebola reč a trval na tom, aby sa Jaroslav podrobil dychovej skúške. Na súde to zdôvodnil 

tvrdením, že z vodiča bolo po vystúpení z auta cítiť alkohol a mal problém s rovnováhou. Šoférovanie vraj poprel, no 

verziu o prekladaní spolujazdkyne vôbec nespomenul. V určitom momente sa vodič rozbehol preč, preto ho policajti 

dobehli a dali mu putá. Jaroslav to vysvetlil tým, že mu prišlo nevoľno a šiel ku stromom. Postupne prišli na miesto 

kontroly ďalší policajti a aj tí nadobudli presvedčenie, že ich kolega je pod vplyvom alkoholu. Všetkých úkonov sa 

zúčastnil aj miestny zástupca riaditeľa OR PZ, ktorý mal operačnú službu. Aj on Jaroslava vyzýval, aby sa podrobil 

skúške na alkohol, no neúspešne. Súd vypočul aj priateľku obvineného, ktorá pod prísahou potvrdila Jaroslavovu verziu. 

Jeho auto vraj šoférovala po prvý raz, preto mohla jej jazda vzbudiť pozornosť. Keď za sebou zbadala majáky, strašne sa 

zľakla. Pred šiestimi rokmi ju prepadli s pištoľou v ruke a odvtedy stresové situácie zle znáša. Priateľ jej povedal, že sa 

vymenia a tak sa aj stalo. 

 

Sudca policajtom neuveril 

 

Samosudca dospel k záveru, že vina obžalovaného, v tom čase už kvôli tomuto stíhaniu z radov polície prepusteného, 

nebola bez akýchkoľvek pochybností preukázaná. Preto ho spod obžaloby oslobodil. Prokurátor sa odvolal a na krajskom 

súde poukázal na fakt, že samosudca vychádzal iba z dôkazov svedčiacich v prospech obvineného a neuveril verzii ani 

jedného z policajtov. Krajský súd rozsudok zrušil a "okresu" nariadil dokazovanie doplniť. "Bude potrebné skúmať, či je z 

technického hľadiska možné, aby za dobu, kedy prešiel policajt k autu obžalovaného, si ten mohol presadnúť s 
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priateľkou, a to s prihliadnutím na vnútorný priestor auta a fyzické parametre obžalovaného a svedkyne," napísal v 

uznesení krajský senát Mareka Dudíka. 

 

Rekonštrukcia musí byť 

 

Okresný samosudca Ján Slovinský vykonal niekoľko úkonov, no rekonštrukciu odmietol s vysvetlením, že by len 

neprimerane dlho natiahla súdne dokazovanie. Jaroslava po druhý raz oslobodil a prokurátor sa opäť odvolal. Krajský súd 

zrušil aj druhý rozsudok. Pred vynesením tretieho bude musieť "okres" vykonať rekonštrukciu presadania si posádky 

volkswagenu. 

 

RÓBERT BEJDA 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Šarišanka o finále  

 [Prešovský večerník; 03/03/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

 

(jm) – Hokejistky ŽHK 2000 Šarišanka delí krôčik od "repete" účasti minuloročného extraligového finále. V prvom 

semifinálovom stretnutí play off dokázali vyhrať v Spišskej  Novej  Vsi  5:0, zajtra majú šancu na druhé víťazstvo a 

definitívu súboja o najcennejšie kovy. Od 17. hodiny sa stretnú na domácom ľade so Spišskou Novou Vsou. Nikto 

nepochybuje o ich víťazstve, no keby to nevyšlo, je tu ešte nedeľňajší duel (od 16.30 h). "Medaile sa vám nikdy nezunujú, 

lebo za každou získanou je kopec driny a odriekania. A toho bolo v našom prípade v tejto sezóne dosť. Chceme uspieť a 

o postup do finále sa podeliť aj s ľuďmi v hľadisku. Boli by sme radi, keby ich nás prišlo povzbudiť čo najviac," 

poznamenal manažér Šarišanky a asistent trénera Jaroslav Sabol. 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Trénovali pod ľa vlastného vedomia a svedomia  

 [Prešovský večerník; 03/03/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

 

(jm) – Futbalisti FK Šarišské Dravce zimujú na druhom mieste 6. ligy ObFZ Prešov. Na konte majú 26 bodov, o dva 

menej, než vedúci celok z Kamenice. Ako jediní nestratili doma ani bod, no nečakane prehrali s poslednými Petrovanmi. 

A teda - nepomohlo im ani víťazstvo práve v Kamenici. Aj o týchto štatistikách sme sa podrobnejšie rozprávali s trénerom 

Petrom Vandraškom... 

 

"Zimná príprava mužstva prakticky neexistovala," povedal na úvod kormidelník jesenného vicemajstra. Ako uviedol, 

každý hráč dostal na začiatku zimnej prestávky individuálny tréningový plán, okrem toho hrávali medzi sebou hokej, 

zúčastnili sa halových turnajov. "Výsledok" ich kauča príjemne prekvapil... "Napodiv nikto nemal kilá navyše, všetci boli v 
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celkom dobrej fyzickej kondícii. Potešilo ma to." V troch prípravných stretnutiach sa Dravčanom darilo so striedavými 

úspechmi. Porazili Olcnavu (jesenný líder okresu Spišská  Nová  Ves) 4:1. Góly za víťazov vsietili Peter Haborák 2, Pavol 

Janočko a Jakub Hovančík). Remizovali s účastníkom piatej ligy Čirčom 1:1 (Pavol Kocúrko) a prehrali s Dubovicou 3:5 

(Karol Bednarčík 2, Ľubomír Krajňák). Objavom týchto zápasov bol podľa J. Vandraška urastený obranca Peter Šuťák. 

"Toto je jeho premiérova sezóna medzi seniormi. Rýchlo sa dokáže učiť od starších spoluhráčov, myslí mu to, trocha ešte 

musí takticky dozrieť a mohol by byť do budúcna pilierom zadných radov. Rovnako ma teší návrat Karola Bednarčíka po 

niekoľkých rokoch, ktorý bude platným hráčom hlavne vďaka jeho skúsenostiam." Už túto nedeľu čaká Šarišské Dravce 

ďalší prípravný duel – s Chminianskou Novou Vsou. Na ďalšie dva víkendy súperov ešte nepoznajú, no na generálku už 

áno – bude ním Sokol Brezovička. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Cíti sa na štyridsa ť 

 [Šport; 52/2017; 03/03/2017; s.: 26; lč) ; Zaradenie: CYKLISTIKA, BASKETBAL] 

 

Historicky najúspešnejší tréner cyklistickej reprezentácie bývalého Československa, skvelý manažér a funkcionár Kamil 

Haťapka sa dnes dožíva významného jubilea. V primeranom zdraví a plný optimizmu oslavuje svoje 85. narodeniny. Ale 

toto číslo sa jeho stále mladíckemu ponímaniu reality nie celkom páči. Ako sám hovorí, cíti sa na štyridsať, aj preto sa 

vraj chystá oslavovať svoje jubileum 2 x 40 + 5... 

 

Burlivák, maximalista, ale človek s dobrým srdcom. To mu vždy bilo a určite ešte aj bude biť pre cyklistiku. Paradoxne ho 

najprv oslovil hokej a skúšal to aj na bicykli, no svojimi výkonmi sa trénerskej úspešnosti ani zďaleka nepriblížil. Čo robil, 

robil vždy naplno a s láskou. Nebál sa zariskovať, vstúpiť aj do neprebádaných vôd v snahe priniesť niečo nové, vystlať 

tým cestu k úspechu. Netajil sa nikdy tým, že uznáva metódu cukru a biča, čo pretekárov možno v danej chvíli čertilo. No 

s odstupom času, s medailou, či víťazným vencom na krku, boli vďační a žiarili radosťou. Dnes niet zrejme bývalého 

cyklistu, ktorý neprešiel jeho rukami, kto by si ho neuchovával v pamäti ako legendu, ktorá vedela poradiť i pomôcť. 

Rodák zo Spišskej  Novej  Vsi  stál pri najväčších úspechov cestnej cyklistiky v bývalom Československu. V niekoľkých 

etapách viedol štátnu reprezentáciu, v ktorej sa vystriedala plejáda našich výborných pretekárov. V roku 1970 v Leicestri 

jeho zverenci Jiří Mainuš, František Řezáč, Milan Puzrla a Petr Matoušek skončili strieborní na MS v pretekoch družstiev 

na 100 kilometrov. O dva roky neskôr doviedol Vlastimila Moravca k triumfu na Pretekoch mieru a o ďalších trinásť rokov 

vybojovalo federálne kvarteto Milan Jurčo, Michal Klasa, Vladimír Hrůza a Milan Křen striebro na MS v časovke na 100 

kilometrov. S Haťapkovým menom sa čiastočne spája aj zlato stíhačov na MS v roku 1986 v Colorado Springs v 

pretekoch družstiev na 4 km. Celý rad úspechov dosiahol so svojimi zverencami z klubu Inter Bratislava, ktorý sám aj 

pomáhal zakladať, na mnohých domácich i zahraničných podujatiach. Ako milovník Talianska a cyklistiky v tejto krajine, 

práve na cestách Apeninského polostrova. Svoje trénerské kvality dokazoval aj počas svojho pôsobenia v Maďarsku, v 

bývalej Juhoslávii a v Mexiku, kde mnohými úspechmi najmä na americkom kontinente vyvrcholila jeho dlhá a úspešná 

trénerská kariéra. Ako sám neraz povedal, trúfol by si ešte aj dnes viesť slovenskú reprezentáciu, lebo by s hrdosťou 

spolupracoval s Petrom Saganom. Výkony fenomenálneho cyklistu intenzívne sleduje, rovnako svojimi radami i 
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skúsenosťami sa snaží naďalej pomáhať tomuto športu na Slovensku. Kamil, ku krásnemu jubileu všetko najlepšie a 

najmä veľa zdravia a radosti! (lč) 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


